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Såsom framgår av innehållsförteckningen,
vill denna
årsbok i första hand anknyta till jubileumsutställningen
i
Skellefteå stad 1945. Därom vittnar också bilden på omslagets första sida. En gammal önskan, att
hembygdsboken, då så lämpligen
kan ske måtte bliva lokalt
betonad, har sålunda med denna årsbok kunnat fullföljas.
Skellefteå stad har alltså denna gång fått träda i förgrunden, och dess vackra och värdigt firade
jubileum
förtjänar att bevaras åt
eftervärlden.
Årsbokens redaktion vill här begagna tillfället att för
dess läsare beklaga den omständigheten,
att Västerbotten 1945 utkommit så sent, som en god bit in på 1946
då den helst borde ha varit färdig i god tid före julen
1945. Men saker ha kommit emellan, som vi icke råda
över. Vår föresats är emellertid den att, få ut nästa årsbok i vederbörlig
tid. Vi må hoppas att vi kunna visa
oss ordhålliga.
Redaktionen
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Vid Skellefteå stads hundraårsfest.
Av prof. Nils Ahnlund

Hundra år kan tyckas en lång tidrymd, svår att överskåda
för ett enskilt öga, ett mått uteslutande för den på urkunder byggda historien. Endast i sällsynta undantagsfall är det oss människor givet att lägga tillrygga en så dryg sträcka på vår jordevandring. Man brukade fordom allmänt räkna tre mansåldrar
eller släktled på ett århundrade, och regeln om detta medeltal
håller väl ännu alltjämt ganska väl streck. Men dessa släktled,
böljande framåt i en ständig ström, ha ju aldrig avlöst varandra
på samma sätt som vid vaktombyten, utan fått vandra jämsides
och hand i hand, stödjande varandra efter vilja och förmåga på
de längre eller kortare stadier som de haft gemensamma av
mänsklighetens vanskliga väg mot det okända målet. Från fäder
till söner, från söner till sonsöner har på detta sätt minnet gått
i arv, visserligen för att småningom blekna bort och lämna plats
åt nya, närmare ting, allt eftersom tiden skred, men likväl så, att
mer än en mansålder fick på sin lott nästan samma skatt av hågkomster, knuten till en viss krets på jorden. Ofta mötas ju generationer, vilkas avstånd från varandra i tiden betydligt överstiger
de hundra åren, om man räknar från den enas början till den
andras slut. Många här närvarande, som ha kommit något till
åren, ha utan tvivel i yngre dar hört äldre personer tala om förhållandena ungefär vid den tid då Skellefteå stad såg dagen, ja
om tider ännu längre tillbaka. En gång var denna minnenas
oavbrutna överföring, som man kallar tradition, vida vanligare
än nu. Den slog sin fasta bro mellan vitt skiftande årgångar och
band dem liksom tillhopa till en kedja, där den ena länken helt
kände sin samhörighet med den andra. Det var en följd av de
gamla tidernas enkla levnadsvillkor, i själva verket sig ganska
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lika seklerna igenom, och av den avskildhet från yttervärldens
oro, som länge präglade flertalet av våra svenska bygder. I allt
detta har numera en stor förändring inträtt, vars verkan snart
sagt överallt står att läsa med tydlig skrift, en förändring så ingripande, att det kan synas vara en blott tidsfråga, hur länge
vad som ännu återstår av karakteristiska skillnader i svenskt folkliv kan komma att äga bestånd. Men denna utjämning står samtidigt i det materiella uppsvingets tecken. Den ter sig härigenom
oemotståndlig. Vad vi ha att hoppas på och måste sträva till,
det är att de nya värden som skapas skola visa sig hållfasta, liksom att icke mera än nödvändigt offras av hittills bevarad god
gammal sed. Och själva den inre livsgrunden måste förbli densamma, för så vitt vårt folk icke skall taga skada till sin själ.
Få städer i Sveriges land, om ens någon, torde kunna peka på
ett uppsving i rörelse och folkmängd av den art och relativa omfattning som under de allra sista årtiondena så klart har kommit
till synes i det nu till mönstring och minneshögtid prydda Skellefteå. För envar som är i stånd till en jämförelse mellan förr
och nu ter det sig som ett omslag, som uppränning till någol
nytt i förstorat format och med starkare pust. Med rätta kan
man här förvisso tala om ett genombrott, däremot icke om något
avbrott i vanlig mening. Det gamla Skellefteå, som på utvidgad
grund fortsattes av det nutida, var visserligen också efter nordsvensk måttstock en utpräglad småstad, som ännu efter sista
sekelskiftet behöll kvar sin prägel av ostörd idyll, en blygsam ort
med lantligt tycke. Men trots sin ringhet i yttre måtto rymde
staden här på Skellefteälvens strand mera av driftighet och företagaranda än som kanske föll i ögonen vid första anblicken. Redan dess ungdom i jämförelse med andra städer innebar en viss
borgen för att den hade kommit till på giltiga grunder och icke
behövde befara att tvina bort av ålderdomssvaghet. Den utgjorde
medelpunkten för en stor och välmående bygd med goda om
också icke lysande förutsättningar för de exportnäringar naturen
har förunnat Norrland. Att Skellefte socken ifråga om sjöfart på
utlandet överträffade båda de vida äldre grannstäderna i norr
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och söder, Piteå och Umeå, hade i sin mån bidragit att jämna
vägen för de stadsrättigheter man lyckades utverka i början av
Oscar I:s regering, och samma förhållande framträdde senare,
när dessa rättigheter börjat tagas i bruk. " M a n ser där ett liv,
en rörelse och en idoghet, som ofta icke finnes i den södra, folkrikaste delen av riket", intygar en mycket vittnesgill bedömare
1872, då folkmängden i Skellefteå unga stad dock icke uppgick
till mera än omkring halva tusentalet. Samhället var statt i en
visserligen icke snabb men säker och tillförlitlig utveckling, och
med tiden skulle denna stegras på ett sätt som ännu kort förut
väl ingen hade på allvar vågat vänta.
Det hat sagts om vår nu gällande regeringsform, att den blev
tillskuren "med bondtröjan närmast kroppen". Man kan med
fog tillämpa ordet på staden Skellefteå, med tanke särskilt på dess
förhistoria, som synes mig väl värd en erinran vid denna minnesfest. Den blir därför huvudämnet för det anförande stadens
för mig så hedrande inbjudan har avsett. Skellefteå stad är en av
Skellefte sockens många myndigförklarade ättlingar, denna gamla
storsocken, ur vilken som bekant en hel rad pastorat ha lösgjort
sig under årens lopp, men synnerligast är den ett barn av själva
Skelleftedalen med dess kärnfulla och för självständighet kända
bondebefolkning. Om också denna bygd icke kan tillräkna sig
urminnes anor, vilket redan den genomgående unga ortnamnstypen är nog för att visa, så går den i alla fall åtminstone 600
år tillbaka, betraktad som ordnad bygd under svensk lag. Man
skönjer den första gången i samband med den stora koloniverksamhet söderifrån, från det dåtida vidsträckta Hälsingland, som
kom till stånd under förra delen av 1300-talet i det målmedvetna
syftet att förstärka den spridda bosättningen vid Bottenvikens
kuster och på så sätt knyta dessa tidigare utmärker fastare till
riket. Så tillkom inom kort den ena kyrksocknen efter den andra
häruppe, däribland Skellefte, som på drottning Margaretas tid
bildade eget gäll med omkring sextio rökar eller bondehushåll.
Hur bygden mot medeltidens slut ansenligt vidgades genom fortsatt nyodling visa Gustav Vasas jordeböcker; mantalet i socknen
har av allt att sluta mångdubblats på vid pass 150 år. Det var

4

emellertid först längre fram i tiden, från mitten av 1700-talet,
som den verkliga tillväxten satte in och småningom gjorde denna Skellefte församling till den folkrikaste i hela landet.
Av ålder utgjorde socknen ett utpräglat jordbruksdistrikt, varvid ju också betydelsen av lantmannens stödnäringar, främst
fisket och jakten, förtjänar åtanke. Att handelsidkande bönder,
s. k. landsköpmän, icke saknades är fullt säkert, men vad angår
sjöfarten tycks skelleftebon ursprungligen ha varit mindre nitisk
än folket på flera andra håll i landskapet Västerbotten, alltså det
område som motsvarar Väster- och Norrbottens län nedanför
lappmarksgränsen. Åtminstone blir detta intrycket av sådana
handlingar från 14- och 1500-talen, där man väntar sig upplysningar i ämnet. Orten saknas synbarligen bland de efter dåtida
borgerlig uppfattning "olagliga" hamnar längs norrlandskusten,
som flitigt trafikerades av allmogen, medan kronan och Stockholm gemensamt sökte bekämpa dem, visserligen med ojämn
framgång. Här inverkade säkert också, att socknen, hur stor den
än var, i motsats till vissa andra i Västerbotten aldrig sträckte
sig inåt lappmarkerna och enligt åsyftad ordning ingen befattning hade med den fördelaktiga handeln på denna landsända.
När senare en ändring ger sig tillkänna, såtillvida att "bondeseglationen" också i Skellefteområdet framträder fullt utbildad, söker
man därför en särskild förklaring.
Det är ganska troligt, att man får antaga ett samband med den
från 1600-talet kraftigt uppdrivna tjärtillverkningen, som gav
upphov till en av de mest omfattande exportindustrierna i dåtidens Sverige. Sant är, att denna från de maktägandes sida var
föremål för en stängt monopolistisk reglering, men den var också grundad på en gammal bondenäring, för vilken Skelleftedalen
erbjöd ovanligt gynnsamma betingelser. Medan den norrländska
trävarurörelsen ännu låg i sin linda, var tjäran under långa
tider här den förnämsta exportvaran, och icke heller i fortsättningen har den som bekant förlorat sin vikt.
Första gången man hos våra styresmän skymtar tanken på en
stad i Skellefte socken är året 1600, under Karl IX :s regering.
Det var ett led i större men tämligen allmänt och tillfälligt pro-
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jekt, som avsåg att förse samtliga de åtta västerbottniska socknarna — från Torne ned till Umeå — med var sin stad och hamnort, alltsammans tänkt som ett radikalmedel mot det florerande
"landsköpet". Därmed är det sedan tyst i saken för Skelleftebygdens vidkommande under flera årtionden. Någon stadsanläggning där var sålunda aldrig på tal, så vitt man vet, när vid
mitten av Gustav II Adolfs händelserika tid den stora norrländska stadsgrundningsepoken inbröt och icke mindre än fyra västerbottniska nya städer kommo till i rask följd: Umeå, Piteå,
Luleå och Torneå. Var för sig utrustades de av regeringen med
privilegier i tidens anda, innefattande bl. a. betes- och odlingsmarker, fiskevatten och särskilda handelsdistrikt. Genom privilegiebrevet för Piteå stad lades 1621 Skellefte och Burträsks socknar under dess nu anvisade distrikt och skulle alltså för framtiden lita till piteborgarna i allt som rörde försörjningen med
köpmansvaror, främst salt och spannmål. Liksom de andra uppstäderna var Piteå i sin tur beroende av Stockholm som stapelort
i kraft av den gamla ordning, kallad det bottniska handelstvånget,
som kom att stå vid makt ända fram till frihetstidens slut. Och
inom kort torde nu borgerskapet i det uppväxande Piteå ha skyndat att låta timra sina marknadsbodar på "vallen" nära kyrkplatsen i Skellefteå. Denna förbindelse, en av grundvalarna för
bygdens ekonomiska liv och samfärdsel, bestod i mer än halftannat århundrade eller till 1779, då en förordning av Gustav III
upphävde de s. k. enskilda handelsdistrikten i riket. Därmed inleddes en fredlig kraftmätning om skelleftehandeln mellan Umeå och
Piteå, som ett femtiotal år därefter skulle ge plats åt medvetet formulerade förslag att här upprätta en egen stad. I själva verket
hade dock tanken, som nu vid 1820-talets slut kom på dagordningen, långt tidigare varit allvarligt före och åtminstone vid ett
par tillfällen stått ganska nära sin verkställighet, fastän händelserna tagit en annan riktning.
När man på 1630-talet upptäckte silvermalmsfyndigheter i
Nasa fjäll nära den svensk-norska riksgränsen i Pite lappmark,
gick ryktet därom hastigt över landet, förstorat av fantasien, som
såg "ett svenskt Västindien" hägra vid synranden, och snart var
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malmbrytningen i gång på regeringens bud. Allmogen i kustlandet bådades upp för att bryta väg från ödemarksgruvan; den var
nödtorftigt farbar efter några år och ledde till kärnbygden i
Skellefte socken. Så kom det sig, att den dåvarande landshövdingen i Västerbottens län, Frans Crusebjörn, under sitt sysslande med dessa ting blev övertygad om att den nya och som alla
ännu trodde löftesrika bergsrörelsen krävde stödet av en särskild
stad någonstädes vid ändpunkten av denna väg. Han talade ofta
om saken, heter det i en rapport. Och säkert är, att han vann
andra för sin plan. Den 9 mars 1652 underskrev drottning Kristina i riksrådet ett förslag till stadsplan, som då lades fram till
hennes godkännande, för en ny stad "i Scheleta", Skellefteå, som
den tydligen var ämnad att kallas; drottningens eget namn togs
i anspråk för det samma dag priviligierade Kristina eller Kristinestad i Österbotten. Mera säger inte den korta notisen i riksrådsprotokollet.
Beträffande läget av detta redan på papperet utstakade Skellefteå vet man t. v. endast, att Crusebjörn var mest böjd för
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Storkåge hamn men också hade kyrkplatsen i åtanke för vissa
anläggningar till silvergruvans tjänst. Hela ärendet tycks sedan
ha skjutits åt sidan under den tilltagande spänning och oro, som
utmärkte Kristinas sista regeringsår, men stadsprojektet dyker
nästa årtionde upp igen i ett annat, för eftervärlden bättre känt
sammanhang. Silvergruvan i fjällen var då ur räkningen, ödelagd
av norrmännen under gränsfejderna på Karl X Gustavs tid. Att
planen återkom på nytt berodde i stället på den förhärjande eldsvåda som 1666 övergick Piteå, i det att frågan om stadens uppbyggande genast förknippades med tanken på en förflyttning till
Storkåge by. Den fann en ivrig målsman i Crusebjörns efterträdare Johan Graan, kyrkoherdeson från Skellefteå, och på
hösten samma år utfärdade regeringen en rätt eftertrycklig förordning av detta innehåll. Piteborna hade i förstone synts villiga
nog men visade sig alltmer ångerköpta; det hela slutade också
med en kortare flyttning av staden från kyrkbyn till den plats
vid kusten, där våra dagars Piteå är beläget. För den påtänkta
nya staden i Storkåge hade regeringen avsett namnet Hedvigsstad som en hedersbetydelse åt änkedrottningen, Karl Gustavs
gemål. På liknande sätt föreslog man senare för det nuvarande
Skellefteå namnet Karl Johans stad, ehuru tanken av någon anledning befanns mindre lämplig.
Också under dessa förberedande diskussioner, som började
några år före 1830, framträdde ånyo förespråkare för hamnplatsen vid Kåge älvs mynning. Med hänsyn till sjöfartens krav kunde ju också en dylik lösning te sig mycket naturlig. Å andra sidan
förvånar det icke, att en växande opinion i bygden under ledning
av prosten Nordlander helst såg den nya köpingen eller staden
förlagd till centrum av den folkrika nedre Skelleftedalen med dess
hävdvunna marknader, stora kyrkhelger och efter tidens villkor
goda vägförbindelser åt skilda håll. Reselitteraturen vittnar tillräckligt om de intryck av aktning och stundom förundran, som
väcktes hos främlingen vid anblicken av trakten och umgänget
med dess folk. "Ända efter Skellefte älv nedanom kyrkan var tätt
bebyggt och hade nästan utseende av stad", heter det i en dagboksskildring från året 1800. Den ståtliga landskyrkan stod då
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under ombyggnad. "Vilken syn, vilken anblick på 64 graders
bredd, vid gränserna av lappmarken!" utbrister en utländsk resenär 1816: "Vad skall man tänka om en församling, som är i
stånd att uppföra sådana byggnader!" En annan långväga främling, som 1825 bevistade vintermarknaden i orten under en färd
norrut, fann sig omgiven av ett sorlande liv, "festligheter av alla
slag" och en så allmän älskvädhet från den lilla societetens sida,
att han beslöt stanna där några veckor på återresan till Stockholm.
Anläggningen av Skellefteå stad sammanfaller till tiden nära
med näringsfrihetens första genombrott i vårt land och gav —
i högre grad än man vid startandet av diskussionen väntat —
utryck åt skellefteintressenas emancipation från de två grannstädernas numera delade förmynderskap. Uppslaget till dessa meningsbyten, yttranden och undersökningar hade kommit från
Piteå, men snart blandade sig konkurrenten Umeå i leken, och
det kom till en dragkamp mellan dem, som säkerligen rymde mera
än vad de officiella akterna upplysa. Umebornas framryckning
var så mycket mera naturlig, som det gamla västerbottniska storlänet 1810 hade delats i tvennie, de nuvarande Väster- och Norrbottes län; känt är ju, hur länssambandet sedermera ställt det
ursprungliga landskapsbegreppet Västerbotten mer och mer på
avskrivning i det allmänna medvetandet. Piteborna å sin sida hade svårt att glömma sitt forna handelsmonopol i den stora Skellefte socken och släppte ogärna älsklingstanken att den alltjämt
innebar en viss företrädesrätt för dem själva. På båda hållen såg
man helst, att den föreslagna nya köporten blev ett slags lydköping under den egna staden, Umeå eller Piteå; just detta var
från början programmet från pitebornas sida och alltså det uppslag som först satte dryftningen igång. Denna fick på ett betecknande sätt sin färg av allehanda kvarlevande, djupt rotade föreställningar om nödvändigheten att hålla en hård hand över lanthandeln, som ansågs ha fått en oroväckande utbredning i Skelleftebygden, lockat bonden bort från hans rätta näringsfång och
blivit en källa till skadligt överflöd. Men i fortgången av dessa
förberedelser undgick man icke att ägna allt större beaktande åt
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•den berörda bygdens egna behov och önskemål. Vad man ur
skellefteintressets synpunkt vann var först och främst, att man
verkligen fick en stad, medan det några år förut anlagda Örnsköldsvik, vars tillkomsthistoria i åtskilligt företer likheter, tills
vidare förblev köping. Denna stad var oberoende utåt, om också
underkastad en del inskränkningar i rörelse och förvaltning, som
det skulle ta tid att övervinna.
Det låter sig knappast göra att i raden av de olika förordningar
och bieslut, som kulminerade 1845, utpeka ett bestämt grundläggningsdatum för Skellefteå, en formell födelsedag. Seden var
nu en annan och enklare än på 1600-talet. I motsats till de äldre
norrlandsstäderna hade det unga borgerliga samhälle, som nu
började växa upp i ett hörn av Norrböle by, inga kungaprivilegier att påräkna med tillhörande donationsjordar och andra
förmåner av handgriplig art, om man undantar ett litet statslån
för inlösen av den anvisade hemmansmarken. Det fick visa vad
det självt förmådde och på bästa sätt söka göra rätt för sig i
sin rang och egenskap av stad. Ingen väntade sig några underverk, men rimliga förväntningar uppfylldes. I första hand var
det helt naturligt den framtidsdugliga företagsamheten i omnejden, som sökte sig till Skellefteå. Här liksom i Örnsköldsvik
övergick den tidigare lanthandeln i stor utsträckning till stadsmannavillkor. Sambandet med bondebygden framträder klart i de
äldre borgarlängderna; det är nog att nämna den kända Markstedtska firman. Affärsverksamheten i staden hade från början,
som redan antytts, en mer än lokal räckvidd. Vad angår utrikes
sjöfart hävdade Skellefteorten väl sin ställning i jämnbredd med
syskonstäderna i norr och söder. En gynnsam omständighet blev
härvidlag de lättnader för trävaruhandeln som inträdde på 1840talet genom en friare lagstiftning i såväl Sverige som England.
Med sin en lång tid framåt tämligen blygsamma folknumerär
och sitt anspråkslösa yttre rymde älv,staden en aktningsvärd koncentration av norra Västerbottens ekonomiska liv. Den saknade
stödet av offentliga verk och högre läroanstalter, men den allmänna debatten var snart igång; det väckte uppmärksamhet också utanför länet, att redan ett av de första åren, innan man ännu
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på allvar börjat, ett tryckeri förlades dit. Livet i den lilla staden,
som först efterhand kom sig för att namnge sina gator, tog sin
huvudprägel av handelsmäns och hantverkares dagliga värv och
samvaro sinsemellan. Man kände sig på det hela taget som en
enda stor familj och fortsatte därmed längre än i många andra
svenska städer, där omsättningen av folkstocken försiggick i
hastigare takt och tidigare än här började utplåna det för hemorten säregna. Tvivelsutan är detta så att säga inifrån bevarade
sammanhang, denna kontinuitet ett ganska viktigt drag i Skellefteå stads utveckling. Länge förblev också det offentliga livet i
sina konstlösa gammaldags former; så fortfor ju här den allmänna rådstugan ända fram till sekelskiftet.
Skellefteå stads nu sekellånga historia kan sägas innefatta två
huvudskeden: dels ett tidigare och långvarigare, innehållsrikt
nog, varunder staden efterhand tillkämpar sig vidgade rättigheter, däribland efter ihärdig ansträngning erkännandet som

stapelstad 1892, och lyckas bringa till lösning allt flera välfärdsfrågor av tekniskt kommunal natur, dels ett kortare men ännu innehållsrikare skede, som gränsar till nutiden, varunder Skellefteå
med ökade domäner växer in i den moderna tidens arbetsordning
och mer och mer antar en prägel av industristad, utan att dock
nödgas avstå från sin av gammalt kända trevna prägel. Att gränsen mellan dessa skeden med hänsyn till karaktärsskillnaden icke
får dragas alltför skarp, därom erinrar bland annat den framsynta vattenkraftspolitik, som i Skellefteå blivit tradition och ledstjärna. En epokbildande händelse, betydelsefull både för bygden
och hela landet, lyser ju emellertid på jämförelsevis kort avstånd
i bokstavligt talat gyllne skrift: upptäckten av Boliden och Skelleftefältet. Genom sina snart uppenbarade verkningar, som lättare
skådas än beskrivas, kom den att för staden innebära en källa till
mäktig föryngring och stärkt tillförsikt på skilda områden. Det
är egendomligt att tänka sig, hur de stolta drömmar om ett
"Västindien" på malmbärande nordsvensk mark, som drömdes
kring silvergruvan i Nasafjäll för 300 år sedan, i viss bemärkelse
sent omsider ha blivit verklighet, tack vare teknikens finslipade
redskap, och hur den då påtänkta staden i Skellefte socken, vars
färdiga plankarta drottning Kristina 1652 försåg med sitt namn,
nu har stått beredd att göra tjänst och efter lämpliga förändringar fylla sin uppgift som stödjepunkt. Malmådror kunna
tömmas med tiden. En ärlig arbetshåg, förbunden med ett vaksamt utnyttjande av landets naturtillgångar, behöver fördenskull
icke misströsta om utvägar. Sinnelagets malmådra håller längst.
När man låter blicken sväva tillbaka över dessa flydda år i
Skellefteå stads tillvaro — dlei första hundra åren, som vi hoppas
— lockas man lätt till jämförelser och paralleller. Många äro
kanske benägna att i de båda gränstalen 1845 och 1945 se en
bjärt kontrast mellan diet gamlas lugn och det nyas oro. I mycket
beror nog detta på en synvilla. Det år för jämnt ett sekel sedan,
då K. M:ts beslut stod fast om den nya staden långt i norr, ligger mitt emellan en häftig inre kris, 1840—41 års riksdag, och
de många europeiska revolutionernas år, 1848. Men var det den
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gången möjligt och ganska vanligt att gömma sig undan i hembygdens stilla vrå, så är nu allting förbytt; ekot från händelserna
på världsteatern tränger genom väggar och tak, deras återverkan
har börjat diktera hela vår tillvaro. Detta vårt kännbara beroende av de stora sammanhangen gäller med säkerhet icke bara om
det blodiga krig som nyss stillat sitt raseri, efter att så underbart
ha skonat Sverige, utan också om den tid som förestår, ännu helt
och hållet oviss till sin innebörd, en tid som utan tvivel av oss
kommer att kräva klarsyn och sammanhållning. Det gives en redovisningsskyldighet som aldrig upphör: ansvaret inför eftervärlden och kommande släktled. Alla grenar av enskild och samhällelig verksamhet i detta land ha däri sin utmätta andel, icke
minst det kommunala livets beslutande församlingar, myndigheter och verkställande organ. Det är tillåtet att tro och vare nu
till sist vår varma önskan att Skellefteå stad, som alltså går in i
sitt nya sekel, med stöd av samvetsgrant förvaltad erfarenhet och
gammal hedersam medborgaranda skall fortsätta att väl fylla
sina plikter som hem och arbetshärd och därmed tjäna sitt land,
ja tjäna mänskligheten. Må fädernas gärning icke glömmas. Må
det värmande ljuset från helgedomen, ljuset av fädernas kristna
tro, som släkte efter släkte givit kraft att bära livets allvar och
oförskräckhet inför döden, aldrig slockna i dessa bygder.
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Prins Gustaf Adolfs tal.

Västerbottningar, Skelleftebor!
Vi firar denna minnesfest i en ung bygd och en ung stad, där
likväl mänsklig odling hunnit rota sig djupt och fast.
Ni kan med egna ögon under en människoålder iakttaga hur
Ert land ännu stiger ur havet. Edra åkrar närmast kusten, där nu
inom kort korn och råg skola gå i ax, ha ännu i historisk tid varit
havsbotten. Och det är bara så där en 4.500 år sedan landet blev
beboeligt och människor började leva här, först som fiskare och
jägare, sedan som boskapsskötande och jordbrukande bönder. Vi
veta inte med visshet vilka de voro. Men vi ha goda skäl att anta
att de voro av vår stam och att deras blod flyter i nutida västerbottningars ådror.
Länge låg denna bygd isolerad och okänd i den mänskliga odlingens ytterkant, väglös och livnärande sig blott på egna produkter. Med odlingens band knöts den likväl tidigt till den svenska kulturkretsen och till det svenska riket. Många sörlänningar
se i Norrland enbart nybyggarlandet. I själva verket stå vi här
i Skellefteådalen mitt i en ursvensk bygd. I dessa västerbottniska
kustsocknar bor en arbetsam och duktig bondebefolkning, allmänt vitsordad för fromhet och dygd. Den har skänkt oss ett
efter förhållandena rikt uppodlat, leende land, där jordbruket
alltjämt gör framsteg. Den har också skänkt svensk odling framstående män.
Initiavtivkraft och ekonomisk beräkning.
Länge var man dock benägen att se västerbottningarna något
över axeln. Sålunda skrev Gustaf Sundberg i emigrationsutredningens betänkande: "Västerbottens läns befolkning hör otvivelaktigt till den kärnsundaste och i allo aktningsvärdaste som vårt
land ännu äger. Men om man besinnar att länets enda industri
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till stor del skapats från det övriga Sverige, att länets järnvägar
äro samtliga åstadkomna på statens bekostnad, så får man väl.
säga att västerbottningarnas egen ekonomiska företagsamhet hittills varit skäligen ringa. Sådant går inte i längden i våra dagar.
Även av denna avlägsna befolkning måste man förvänta att den
höjer sig till initiativkraft och ekonomisk beräkning. Sker ej detta
kommer väl länets folkmängd snart att stagnera."
Gustaf Sundberg var alltid skarp i sina omdömen och stundom en skarpsynt man. Men han visste nog för litet om västerbottningarna, när han 1913 fällde detta omdöme. Ty långt dessförinnan hade västerbottningarna ådagalagt både initiativkraft
och ekonomisk beräkning. Det nu hundraåriga Skellefteå är o m
något ett uttryck just för dessa egenskaper.
Djärva beslut av stadens fäder.
Och därmed är det på tiden att jag säger några ord särskilt om
unga, fastän 100-åriga Skellefteå men också något om den älv,,
som givit sitt namn åt staden — likaväl som åt landssocknen,
vilken i medeltiden sträckte sig från källorna till havet.
Det var, som Ni alla vet, konkurrensen mellan de långt äldre
städerna Piteå och Umeå, som ledde till att denna ort 1845
blev staden Skellefteå, i stället för köpingen Skellefteå, lagd under
Piteå stad. Till en början och rätt långt fram i tiden var dock
Skellefteå inte mycket av en stad. Det är sannerligen inte utan rörelse man läser om när Skellefteå stads samtliga 17 skattedragare år 1859 tog initiativet till grundande av ett lägre allmänt läroverk, som nu utvecklats till ett av Norrlands största gymnasier.
Och det var sannerligen också ett stort tag som togs, när året
därpå beslut fattades om uppförande av stadshuset, detta träslott,
som för sin tid var både mäktigt och prydligt. Vid denna tidpunkt hade Skellefteå blott cirka 300 innebyggare.
Men jag vill inte trötta med kommunalhistoria och statistik,
utan skall bara stanna inför två andra krafttag av ett allmänt
och mycket fåtaligt samfund. J a g åsyftar dels beslutet 1906 om
vattenfallsinköp och kraftverksbygge i Skellefteälven, dels beslut
1910, som ledde till att staden fick järnvägsförbindelse och att en
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tithamn anlades vid kusten, nu en del av staden fastän skild från
densamma av bred bygd.
Det var, kan man säga, med dessa båda för sin tid djärva och
sedermera väl fullföljda beslut, som grunden lades till den därefter följande snabba utvecklingen av Skellefteå stad, vars framsteg jag kunnat konstatera vid varje nytt besök. Men låt oss för
stadens handlingskraft icke glömma industriens, de många stora
näringsföretagens, bland vilka Boliden är ett av de yngre men
ändock kanske det mest betydelsefulla. I denna ort och denna
bygd har allmän och enskild företagsamhet utvecklats i nära samverkan, ja, de ha ömsesidigt varit varandras förutsättning. Utan
denna företagsamhet, denna vilja till framsteg skulle Skellefteå
väl ännu ha varit ett stilla bygdecentrum med några tusen innevånare, nu är det för norrländska förhållanden en stor stad, en
stad vars insatser ha betydelse för hela vårt land. Stadsbornas
vilja till framsteg har också tagit sig uttryck i fortsatta ansträngningar för att förbättra de enskilda människornas levnadsförhållanden, för att bidraga till den andliga odlingens utveckling.
Det första initiativet till inrättande av ett lägre allmänt läroverk,
har följts av många liknande åtgärder.
Förhållandena i länet gynnsamma.
Vid det stora lantbruksmötet i Umeå förra året fick man en
god uppfattning om jordbrukets och dess binäringars nuvarande ståndpunkt i övre Norrland. Det var förnämliga bidrag, som
lämnades av jordbrukets utövare i Västerbotten, vittnande om att
modernäringen gjort utmärkta framsteg och att dessa utövare
äro besjälade av målmedveten och god framåtanda.
Men det finns mycket mer än på jordbrukets område att visa
av vad som görs och uträttas i Västerbotten och detta få vi nu se
här på årets utställning. Den bör på ett utmärkt sätt kunna komplettera fjolårets och åskådliggöra västerbottnisk företagsamhet
och arbetsamhet. Helt säkert kommer utställningen att lämna oss
många och värdefulla erfarenheter — det må nu vara på trävaruindustriens, gruvnäringens, hantverkets eller småindustriens område.
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För närvarande ter sig ju förhållandena gynnsamma för Er
h ä r i Västerbotten. Hur läget kommer att gestalta sig i framtiden
vet ingen. Ett veta vi dock och det är att duktigt folk alltid kan
slå sig fram och väl hävda sig i konkurrensen. Vi ha alltjämt våra
stora skogstillgångar även om de anlitats hårt under senare år.
Vi ha dessutom våra stora malmtillgångar även om dessa ej äro
outtömliga. Allt detta måste vi vårda för att kunna nyttiggöra
dem i den framtida konkurrensen.
Utställningen förklaras öppnad.
Det är nödvändigt att det sörjs för att näringslivet ges en sådan differentiering, att vid en avtyning inom ett område, en utvidgning kan ske inom ett annat. Det synes ju som om här uppe
gynnsamma förutsättningar skulle finnas för en sådan anpassning av näringslivet efter utvecklingens skiftande krav. Jordbruket
kan helt säkert lämna ännu större tillskott till folkförsörjningen
och småindustrien — som enligt erfarenheter i många fall kan
växa ut till storindustri — liksom hantverket erbjuda också
goda möjligheter till nya landvinningar.
J a g tror att Ni västerbottningar här i Skellefteåbygden kan se
fram mot framtiden med förtröstan och att här alltid kommer att
finnas plats för värdeskapande krafter i den andliga och materiella
odlingens tjänst. I den förhoppningen vill jag nu förklara årets
Skellefteåutställning för öppnad.

2
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Skellefteå stads jubileumsutställning 1945
Av chefredaktör Zolo Stärner.

Skellefteå stads nya vapenflagga i topp på utställningsområdet
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1945 går till eftervärlden såsom ett märkesår i Skellefteå stads
historia. Länets andra stad trädde då in i 100-åringarnas led och
celebrerade födelseåret med en jubileumsutställning, som gjorde
den unga, livskraftiga staden all heder. Den ståtliga jubileumsutställningen öppnades den 20 juni, pågick till den 31 juli och kunde glädja sig åt ett enastående sommarväder — knappast en regndroppe under hela utställningstiden.
100 år är ingen ålder för ett stadssamhälle. Skellefteå stad
har heller ingen traditionsrik historia ur det förgångna att falla
tillbaka på. Skellefteå är en ung stad, som lever intensivt i nuet
och med stark livsvilja strävar mot framtiden. Men detta hindrar
inte att staden har djupa rötter i bygdens liv, och dess betydelse
såsom en samlingspunkt och marknadsplats sträcker sig långt
tillbaka i tiden. Det är egentligen ganska egendomligt att staden
icke är äldre, men då dess stadsprivilegier bär årtalet 1845 måste
detta år betraktas såsom stadens egentliga födelseår.
Under största delen av sin levnad har Skellefteå stad levat
såsom alla andra mindre norrlandsstäder — i lugn och stilla

Vackert panorama, fångat från utställningsområdet.

Skellefteå landsför-

samlings kyrka i bakgrunden.
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Jubileumsutställningens entré: luftig, enkel, stilren.
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Utställningens främsta attraktion: Bolidenpaviljongen med den
vackra linbanepelaren.

obemärkthet, fyllande sin uppgift såsom ett naturligt handelscentrum för befolkningen i den rika och bördiga ådalen kring
Skellefteälven. Det var först i och med upptäckten av Bolidenmalmen som staden började växa och blomstra på allvar. Det var
också denna märkliga epok, som utgjorde tyngdpunkten i stadens
historiska exposé och som gjorde den i hög grad aktuell och givande.
Skellefteå stad har alltid haft namn om sig att visa djärvhet
och framåtanda i sina förehavanden. 1945 års Jubelexpo bar i
hög grad prägel just av dessa egenskaper. Omdömesgillt och
kunnigt utställningsfolk vittnade också om att Skellefteutställningen var en av de vackraste, gedignaste och bästa, som på
många år anordnats i den svenska landsorten.
Skellefteutställningen hade ett verkligt försprång framför alla
konkurrenter: den hade förmånen att få disponera ett område,
som i fråga om naturskön belägenhet söker sin motsvarighet.
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Utställningens originellaste paviljong: ab Scharins Söner
i Clemensnäs uniteglob.
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Parti av utställningsområdet med stora industrihallen i bakgrunden.

Centralpunkten var Skellefteå högre allmänna läroverk — ett av
de största och modernaste i Norrland, centralt beläget på den
vackra brinken invid Skellefteälven. Omedelbart intill läroverket
sluter sig stadens eget fritids- och kulturområde, kallat Nordanå
och grupperat kring det vackra fornminnesmuseet med dess stilfulla museibyggnad, det gamla majorsbostället Nyborg. Inom
detta område, utomordentligt vackert i sig själv, hade staden —
för att värdigt fira 100-årsjubileet — låtit anlägga en serie vackra dammar, där fåglar, fiskar och sälar bildade ett pittoreskt inslag. Härliga, gröna ytor och svalkande promenadplatser under
lummiga björkar gjorde att utställningspubliken gärna dröjde
sig kvar här, njöt av de vackra anläggningarna, tittade på de
gamla kulturbyggnaderna och tog del av utställningens många
sevärdheter, vilka på ett förnämligt sätt arbetats in i den granna
miljön. En flygbild över utställningsområdet ger en god föreställning om dess läge, även om den endast ger en blek aning om
områdets många skönhetsvärden.
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Skellefteå liögre allm. läroverk med aulan, där hemslöjd, hantverk
och textilier voro inrymda.

Redan utställningens huvudentré gav upptakten till den flotta
utställningen — luftig, enkel, stilren. När utställningssommarens
fagraste sol blänkte i entréns glastak och flaggspel och vimplar
vajade för vinden gav det hela ett mycket festligt intryck.
Trots krig, trafikrestriktioner, strejker och andra besvärligheter som satte sin prägel på landet under utställningens tillblivelse, kom Jubelexpon att bli synnerligen representativ för
svenskt arbetsliv anno 1945. I första hand uppvisade den en
provkarta på Norrlands rika möjligheter inom skilda områden.
Norrlands väldiga resurser inom trä- och ädelmalmsindustrien
företräddes genom ståtliga exposéer och det var endast den norrbottniska järnindustrien som saknades för att hela den för vårt
land så betydelsefulla norrländska storindustrien skulle ha varit
fullödigt representerad.
Bolidens gruvab. hade utan tvekan den förnämsta paviljongen
på utställningen. Men så representerar ju det riksbekanta bolaget
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Detalj av hemslöjdsutställningen.

den största och mest betydelsefulla industrien inom Västerbottens län. Bolagets paviljong hade formen av en gruvbyggnad i
imponerande format, 32X16 m., och utanför densamma restesig en jättemast, byggd såsom en av de massiva linbanepelare, vilka uppbär världens längsta linbana, på vilken bolaget
forslar malm mellan Kristineberg och Boliden. Ett vimpelspel
på denna jättemast bar namnen på de betydelsefullaste anläggningarna inom bolagets verksamhetsområde.
Entrén till Bolidenpaviljongen utgjordes ov en illusorisk gruvgång och från dess skumma mörker kom man så in i själva
huvudpaviljongen, där ljus, luft och rymd strömmade emot
åskådaren i rikt mått. I denna ståtliga miljö visades i konstnärligt utformade bilder bolagets mångsidiga produktion och dess
betydelse för vårt lands industriella liv. En jättekarta i relief mitt
på golvet visade hur bolagets fyndigheter ligga spridda från
norska sränsen till Bottenhavets kust. På en hög piedestal tro-
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Den stora flygplanspaviljongen.

Fiskeriutställningens intressanta paviljong med de instruktiva akvarierna.
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nade ett 400 kg. tungt malmblock, det s. k. Svanforsblocket, vilket
blev det slutliga beviset för folktraditionens tro, att det skulle finnas guld i dessa bygder. En guldtacka, värd 6.000 kr., förvarad under betryggande alarmanordningar, utgjorde en av paviljongens
suggestiva attraktioner. Det oerhört intressanta studiematerialet
på denna förnämliga utställning demonstrerades varje dag av
bolagets ingenjörer. Här samlades alltid en jämn ström av besökare, som med största intresse lyssnade till verklighetssagan
om Bolidenguldets upptäckt och den västerbottniska ädelmalmens utnyttjande i svensk industriell produktion.
Träindustrien, som har gamla anor i västerbottniska bygder,
var representerad i en egen stor utställning. Ab. Scharins Söner
i Clemensnäs visade träfiberplattans mångsidiga egenskaper i en
orignell utställningsbyggnad som hade formen av en jätteglob
— 9 m. i diameter — och på ett åskådligt sätt demonstrerade
tillverkningens världsomspännande möjligheter. M o och Domsjö
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Jordbruksutställningen med moderna jordbruksmaskiner sida vid sida med
hundraåriga västerbottniska jordbruksredskap.

ab. i Örnsköldsvik visade i en ståtlig utställning hur träindustrien
smidigt anpassar sig efter den nya tidens krav. Statens skogsindustrier i Norrbotten, kooperationens fabriksanläggningar i
Lycksele samt länets egna förnämliga förädlingsindustrier såsom
Holmsunds ab., Öhrvikens sulfitfabrik m. fl. hade högintressanta
exposéer, vilka ingingo såsom ett led i den av länets skogsvårdsstyrelse ordnade utställningen, vilken utformats efter mottot: från
plantan till den färdiga produkten. Inom denna utställning ägnades belysande uppgifter åt föryngring, beståndsvård, dikning och
betesfrågor, skadeinsekter, växtförädling, timmertransporter o.
dyl. Över huvud allt, som har med en rationell skogsvård att
göra, hade givits en synnerligen lärorik och intresseväckande utformning.
Övriga industriella grenar såsom bil- och maskinindustrien
m. m. framträdde i ståtliga hallar och här voro framstående firmor från olika delar av landet representerade.
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Originell fågelskyddspropaganda i anslutning
till jaktvårdsutställningen.

Vid sidan av storindustrien visades det västerbottniska hantverkets och småindustriens insatser på skilda områden och för
dessa hade man berett plats i det ståtliga läroverket, där 37 lärosalar, korridorer och trappuppgångar voro fyllda av de mest
skilda produkter. Samtliga utställda föremål voro av hög kvalité
och gav en god bild av hantverkets och småindustriens höga
standard i dessa bygder.
Även länets hemslöjd framträdde på utställningen med en
vacker och representativ utställning. Hemslöjden förfogade över
tre stora salar. Bygdeslöjd och lappslöjd visades i var sin sal
och i den tredje hade hemslöjdsföreningen anordnat en säljande
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Skellefteå stads eleganta stadshistoriska paviljong.

utställning, som var livligt frekventerad och där man omsatte
hemslöjdsalster för 6.300 kronor.
Flyget, representerat av det svenska flygvapnet samt alla våra
stora flygbolag, hade en egen imponerande paviljong, där en
flygvinge från en "flygande fästning", som störtat i Sverige, gav
en klar föreställning om de moderna flygmaskinernas oerhörda
dimensioner. En kolossalt uppskattad utställning, vilken säkerligen i hög grad kommer att bidraga till popularisering av Norrlandsflyget och som väl i sinom tid också skall bära frukt för
segelflygets del. Ty inte heller denna moderna gren inom flyget
saknades på utställningen.
Fisket hade även sin speciella utställning, likaså jordbruket,
där man såg 100-åriga jordbruksredskap sida vid sida med den
modernaste maskinella utrustning. I sanning en talande bild av
utveckling och framåtskridande.
Jaktvårdsföreningen i Västerbotten bjöd på en exposé, som utformats efter principen att bibringa besökarna länsbiologiskt vetande. Det var en utomordentlig utställning med djur- och fågel-
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panoramor, utförda efter förebilder från landets främsta biologiska museer. Utställningens clou ansåg de sakkunniga jaktvårdsmännen vara föreningens diplom, levandegjort i en utomordentligt vacker grupp. Ett mästerligt uppslag i förnämligt utförande,,
liksom alla de övriga ståtliga grupperna av fjällens djur samt av
skogens, insjöns, havsstrandens och klippöarnas fågelvärld. Ut-

Utanför stadshistoriska paviljongen tronade stadens grundläggare,
teol. dr Nils Nordlander. (Skulptur av Stina Stärner, Skellefteå.)

ställningen förfogade över en sal på 12X23 m. samt dessutom
fyra mindre salar och blev säkerligen en utomordentlig propaganda för den väl ledda jaktvårdsföreningen i länet.
Skellefteå stad hade inte försummat att på ett värdig sätt låta
sig representeras på utställningen. Detta skedde, dels genom en
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Interiör från stadshistoriska paviljongen. Det kommunala trädet i förgrunden.

Den 8.000 år gamla älgen på stadshistoriska utställningen.
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Vacker utsikt från Skellefteå stads kraftverkspaviljong.

egen stadshistorisk paviljong, utan tvekan utställningens elegantaste byggnad, dels genom en speciell paviljong för kraftverkens
del.
Den stadshistoriska paviljongen hade utformats såsom en samlings- och viloplats, där utställningsbesökarna kunde slå sig ned
i trivsam miljö. Här hade också staden mottagning av gäster på
studiebesök och det visade sig vara ett lyckligt grepp att ge den
stadshistoriska paviljongen denna utformning. Vid paviljongens
entré hade utställningskommittén låtit resa en byst av stadens
grundläggare, prosten Nils Nordlander. Skulpturen, som utförts
i vit konststen, är skulpterad av en kvinnlig Skelleftebo.
Den stadshistoriska avdelningen visade medelst stadsplanekartor den 100-åriga utvecklingen, lustigt och originellt utformad statistik gav glimtar ur stadens skiftande liv beträffande folkmängd, skatter, bostadsstandard m m. och gav i övrigt en massa
andra nyttiga och goda lärdomar. I salens mitt blommade det

3
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Interiör från den ståtliga hobbyutställningen.

kommunala trädet, som visade hur förvaltningen grenat ut sig
under årens lopp. Stadens hamn visade i överskådlig statistik
sin betydelse för stadens kommersiella utveckling och vacka båtmodeller gav flykt åt fantasien och de kalla siffrorna. En vacker
modell av stadens efterlängtade stadshus hade sin givna plats i
den stadshistoriska miljön. Kronan på verket i paviljongen var
det 8.000 år gamla älgskelettet, som hittats vid grävningar i en
gata i staden och räddats undan förstörelsen av påpassliga kommunalarbetare.
I kraftverkspaviljongen, formad som en kraftstation med enkla,
rena linjer och med två väldiga kraftledningsstolpar symboliskt
resta vid entrén, fick man en samlad och imponerande bild av
stadens framsynta kraftverkspolitik. I överskådliga bilder visades
kraftnätets väldiga utveckling. Det stora distributionsområdet
har redan absorberat all den elenergi, som de tre stora kraftstationerna, Finnforsen, Krångforsen och Sélsforsen, producerar.
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Kraftverkspaviljongen hade byggts ut på pelare över älvsluttningen och från dess terrass öppnade sig ett strålande panorama över Skellefteälven med landsförsamlingens ärevördiga
tempel såsom imponerande blickfång.

Leklandet, barnens paradis pä utställningsområdet.

Fritidsproblemet hade ägnats stor uppmärksamhet på utställningen och resultatet blev bland annat en av de största hobbyutställningar, som förekommit i Sverige. Konungen deltog med
sina kända kuddbroderier och i övrigt fanns bland deltagarna
modellbyggare från hela landet, vilka tävlade om svenska mästerskapet i modellbygge. Utställningen blev en klar succés och besöktes av över 40.000 personer. Hobbyutställningen hade tagit
sikte på de äldre barnen mellan 10 och 90 år. För de yngre bar-
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Den eleganta utställningsrestaurangen "Gyllene Solen."
Segelflygplansutställningen i förgrunden.

Scen ur utställningens krönikespel, författat av red.-sekr.
Ernst Westerlund, Skellefteå.
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Fil. dr Eva Bergman tar en paus i arbetet med Skelleftemuseets iordningställande för att betrakta det gamla originella positivet på utställningens
nöjesfält.

nen hade utställningen ordnat ett lekland, där ingenting saknades för småttingarnas trevnad. Plaskdamm, rutschbanor, karusell, levande ponnyhästar, mekaniska leksaksdjur, sagoslott
och allt, som riktigt tilltalade barnafantasien, fanns där. Och i
detta paradis — bland blommor och prunkande gräsmattor —
fick barnen rasa och leka som de ville under sakkunniga ledarinnors ledning, medan föräldrarna strövade omkring på utställningsområdet. Ett verkligt populärt grepp på fritidsproblemet
för de allra minsta.
En av de vackraste och stilfullaste utställningsrestauranger,
som byggts här i landet för så kort tid, kunde utställningen även
stoltsera med och den blev liksom pricken över i'et. Här roade
sig Skellefteborna hela utställningssommaren tillsammans med
tusentals främlingar, som festade och dansade mest varenda kväll
i härlig trängsel och under hög stämning. För den jättepublik
som strömmade till de stora utställningsdagarna fanns dess-

37

utom två väldiga dansbanor och kring dessa grupperade sig ett
nöjesfält, där ett brokigt folkliv utvecklade sig kring allehanda
tivolinöjen med mekaniska jättepositiv och andra bullrande arrangemang. Det var ett folkskådespel av brokigaste slag att studera, när beöksfrekvensen steg till 20.000 människor.

Kommersen i full gång på nöjesfältet — plånboken
måste alltid vara till hands.

Utställningen bjöd på det ena förnäma evenemanget efter det
andra med stora publikdagar. Köpmän, hantverkare, bönder,
kooperatörer, husmödrar, lärare, nykterhetsfolk, alla hade sina
egna dagar på utställningen. Krönikespel ur bygdens historia
uppfördes i många repriser och Barnens dag medverkade med
hela sitt stora nöjesprogram. Men ingenting gick upp mot det
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stora himlaspelet — Solförmörkelsen, som utan utställningskommitténs förskyllan kom att bli en av utställningens främsta attraktioner. Över 7.000 personer hade mitt på blanka dagen samlats
på utställningsområdet för att därifrån se det celesta skådespelet
och följa dess olika faser i ett beskrivande föredrag, som samtidigt pågick.
Det var mycket på denna förnäma utställning som skulle ha
behövt tecknas ned och bevaras åt eftervärlden såsom bevis på
den initiativkraft och framåtanda, som besjälade dem, vilka gjorde 1945 års stora Jubelexpo i Skellefteå. Men dessa glimtar och
den vackra bildskörden här intill är tyvärr det mesta utrymme
som denna bok kan offra på den imponerande utställningen. Imponerande i uppläggning och utformning, imponerande genom
den stora publikfrekvensen — 309.145 registrerade besökare —
och en utgiftsstat för alla de väldiga arrangemangen, som gick
löst på över miljonen. Kom sedan och säg att inte Skellefteå stad
visat prov på en enastående djärvhet och framåtanda, till glädje
och nytta inte blott för den egna staden utan till fromma för
hela vårt län och med betydande verkningar över hela övre Norrland.
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Guldsmedskonst i Västerbottens kyrkor.
Av fil. lic. Aron Andersson

Fig. 1. K a l k och patén, Umeå landsförsamling.
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Vid sidan av de medeltida skulpturerna utgjorde samlingen av
kyrkligt silversmide den till antalet största och med hänsyn till
det konstnärliga utförandet intressantaste föremålsgruppen på.
Skellefteå utställning av äldre kyrklig konst sommaren 1945. Endast i ett par fall hade kyrkoråden ställt sig avvisande till arrangörernas önskan att låna några av kyrkans silverkärl — och.
då emedan föremålen behövde tagas i bruk under själva utställningstiden — och på det hela taget gav silverrummets 40-tal
nummer en representativ och riktig bild av de västerbottniska-'
kyrkornas silverskatter.
Det var redan under medeltiden, vår katolska tid, en oskrivenlag, att nattvardskärlen skulle vara förfärdigade av ädel metall,
vackert och konstrikt arbetade med symboler och inskrifter. För
den praktälskande katolska kyrkan, som i gudstjänsten ville ge en:
försmak av den kommande himmelska härligheten, var endast det
dyrbaraste gott nog, när det gällde förvaringskärl för nattvardsvinet och oblaten, vilkas bokstavliga förvandling — genom
nattvardsundret — till Kristi blod och kött utgjorde mässans,
höjdpunkt. I medeltidsmänniskans fantasi hade den invigda
oblaten samma välsignelsebringande kraft som en helig relik.
Silverutställningens äldsta föremål var en kalk med patén från
Umeå landsförsamlings kyrka (fig. I) 1 ). Den helt förgyllda kalken,
med rund fot, cylindriskt skaft och en ringformig nod med sex
utskjutande runda knappar tillhör en icke ovanlig svensk 1300talstyp. En kalk av liknande grundform från Hellgums kyrka i
') För måttuppgifter hänvisas till den kyrkliga konstutställningens katalog. — Vissa av katalogens dateringar och mästarbestämningar, som i utställningsbrådskan kommo till i alltför 'hastigt mod, preciseras och beriktigas i denna uppsats med hjälp av ett utvidgat jämförelsematerial. —
Stämpeluppgifter m. m. äro hämtade ur Gustaf (Jpmark, "Guld- och silversmeder i Sverige", 1925. Den stilhistoriska behandlingen av materialet bygger på "Svenskt silversmide 1520—1850", del I, Olle Källström och Carl
Hernmarck: "Renässans och barock", 1941. — Till antikvarien, fil. dr. OlleKällström ber förf. få framföra sitt hjärtliga tack för vänlig hjälp med dateringar, litteraturhänvisningar etc.
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Ångermanland 2 ) fanns med på Härnösandsutställningen 1912,
och Ume-kalken har också samma graverade, latinska majuskelinskrift runt foten som kalken från Hellgum: " D E VERA VITE
FERT H O C VAS POCULA VITE" ( = av det sanna vinträdet
bringar detta kärl livets dryck). Besläktade kalkar äro kända från
Ådalslidens kyrka i Ångermanland 2 ), Övergrans kyrka i Uppland 3 ) och Sundby kyrka i Södermanland 4 ), de båda sistnämnda
numera i Statens historiska museum. Av alla de anförda kalkarna är emellertid Ume-kalken den rikast ornerade: foten prydes
av ett fastlött, gjutet litet krucifix, som skiljer inskriftens början
och slut, medan gruppens övriga kalkar, endast ha graverade
språkband på foten, och Ume-kalkens sex knappar på noden ha
på de konvexa utsidorna fint arbetade figurframställningar, medan eljest enklare blad- eller blommönster här synes vara regel.
På varje knapp är ett helgon i bröstbild framställt i graverad och
skuren teknik. Flelgonets huvud inramas av en gloria, och hela
figuren är placerad i ett fyrpass med en sex- eller fyrbladig blomma i varje pass och små, fyrbladiga blommor i de yttre svicklarna. Fyrpassens grund har med all sannolikhet varit emaljerad.
Knapparnas cylindriska parti är graverat med nätrutning och
på översidan äro smala trepass framställda i svag relief. Mellan
knapparna, på nodens översida, synes fembladiga blommor i
relief. Det cylindriska skaftet bär ovan och nedanför noden graverade, spetsbågiga fönsterformer med nätrutade, inre fält. —
Den låga, vida skålen synes vara den ursprungliga.
Umekalken, vars samband med en grupp svenska kalkar från
1300-talets mitt ovan visats, bör på grund av sin rika ornering
räknas till gruppens äldsta representanter, och vi kunna följaktligen datera den till 1300-talets andra fjärdedel. Då de övriga,
-) Se "Utställningen av Äldre Kyrklig Konst i Härnösand 1912, Studier",
utgivna av J. Roosval, 1914, s. 147 f., avb. 110. Jfr H. Cornell "Norrlands
kyrkliga konst under medeltiden", 1918, s. 266—67, som daterar kalkarna
från Hellgum och Ådalsliden till 1300-talets förra del. Hellgumkalken avbildas fig. 200.
3
) Sie avbildning i H. Hildebrand "Sveriges Medeltid, III", fig. 543. Sammanställd med Hellgum-kalken av E. Vennberg i Roosval a. a.
4
) Se avbildning i C. R. af Ugglas "Kyrkligt guld- och silversmide", 1933,
avb. 5.
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här nämnda kalkarna betraktas som svenska arbeten och tillskrivits en guldsmedsskola i Stockholm5), arbetande i nära anslutning till utländska, närmast franska förebilder, bör denna bestämning även passa in för Umekalkens vidkommande. Helgonfigurernas bröstbilder äro i själva verket graverade i rent fransk,
höggotisk stil.
Samma fina, graverade arbete möter oss på den förgyllda paténen från Umeå kyrka, som av allt att döma bör vara samtidig
med kalken. Motivet är säreget. På paténens brätte äro Kristi
huvud, hans utsträckta, genomborrade händer och hans genomborrade fötter graverade i fyra cirklar med nätrutad grund. Spikhålen erinra oss om korsfästelsen, och brättets gravering får först
sin djupa mening när paténens rund, där Kristi kropp borde
varit framställd, är fylld med oblater. I paténens botten är ännu
en kristen sinnebild graverad i förtydligande syfte: Guds lamm
med korsfanan, symboliserande Kristi offerdöd på korset till människornas frälsning, den offerdöd som upprepas var gång, då
oblaterna på paténen vid primklockans ringning under mässan
f ö r v a n d l a s till Kristi Kött till hugsvalelse för en lidande
mänsklighet. Oblaterna ä r o Kristi korsfästa kropp.
För nutidsmänniskan kan medeltidens symbolik mången gång
förefalla krass och naiv — för våra katolska förfäder var den en
levande verklighet.
Gudslammet6) i paténens botten är inramat av ett cirkelrunt,
punkterat band omgivet av ett 8-passformat dylikt, f. ö. samma
sorts band som inramar den graverade texten på kalkens fot och
som, brutet i liknande 8-passform, omsluter fotens upphöjda del.
Det kan synas egendomligt, att Umeå landsförsamlings kalk
och patén voro utställningens enda medeltida silverföremål, när
Västerbotten vid medeltidens slut hade fyra stycken, rikt utstyrda
och välförsedda stenkyrkor. Gustav Vasas konfiskationer äro för-

5

) Se af Ugglas a. a. s. 7 i.
) Jfr det graverade lammet och dess oinramning med en liknande framställning på en patén från Ekebyborna kyrka i Östergötland, numera i
Statens historiska museum och tillskriven den stockholmska guldsmedsskolan. Se af Ugglas a. a. avb. 24 och text s. 24.
c
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Fig. 2. Budkar, Skellefteå museum.

klaringen. Även de västerbottniska kyrkorna fingo lämna sina bidrag till statskassan under det svenska rikets nydaningsperiod,
och det skedde i form av kostbara altarkärl. Det var säkert med
tungt hjärta, som herr Jon i Bygdeå gjorde den långa resan till
Stockholm för att personligen avlämna en kalk och patén, delvis
förgyllda, och en monstrans från sin egen kyrka, samt två kalkar
med paténer, delvis förgyllda, och två förgyllda monstranser från
Skellefteå landsförsamlings kyrka7). Lövånger och Umeå landsförsamling bidrogo med var sin monstrans.
Det var icke alltid, som de medeltida församlingarna hade råd
att förse sin kyrka med hela uppsättningen av altarkärl i silver
och guld. Kopparen fick ibland träda hjälpande emellan, en lättarbetad metall, som lämnar ett utmärkt fäste för förgyllning.
7
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) Uppgifter hämtade ur O. Källström "Medeltida kyrksilver", 1939.

Fig. 3. Krucifix, Skellefteå museum.

Från Skellefteå landsförsamlings kyrka fanns på utställningen
ett medeltida budkar (förvaringskärl för oblat) av förgylld koppar, numera tillhörigt Skellefteå museum (fig. 2). Budkaret är
mycket skamfilat: ursprungligen har den sexkantiga asken burits
av en fot med högt, smalt skaft, och kärlet har sålunda närmast
haft formen av en kalk med lock. Lockets runda knopp har burit
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ett kors. — Betrakta vi budkarets graverade ornering en smula
närmare, finna vi, att askens sidor äro uppdelade i ristade kvadrer, och det toppiga locket med dess snedstreckade teckning ger
illusion av en brädbeslagen tornhuv. Oblaten, som i ett senare
skede skulle förvandlas till Kristi kött, förvarades i ett fast, ointagligt torn. Runt budkarets vertikala sidor löper en inskrift i
majuskler: "AVE MARIA GRACIA P " (lena = var hälsad Maria,
du benådade). Det är bebådelseängelns hälsning till jungfru
Maria, och i medeltida poesi förliknas ofta Maria i sin jungfrudom vid en stängd trädgård eller ett slutet torn. Det tornformade budkaret är en sinnebild för jungfru Maria och den obefläckade avelsen.
Budkarets tillkomsttid kan icke närmare bestämmas men ligger inom medeltidens båda sista århundraden, 1300- och 1400talen. I senare tid, då kärlets ursprungliga uppgift och formsvmbolik råkat i glömska, har en springa upptagits i locket och budkaret använts som sparbössa (!).
I Skellefteå museum förvaras också ett litet förgyllt silverkrucifix, som visades på utställningen, och som i sin egenskap av
relikgömma uppenbarligen är tillverkat för katolskt bruk (fig. 3).
Korsets framsida är ett lock, fästat vid en korsformig behållare
på undersidan medelst ett kraftigt gångjärn ovanför I. N. R. I.tavlan (synligt på bilden). I behållaren, vars sidor äro perforerade, förvarades ursprungligen en flisa av Kristi kors, som tillmättes skyddande och undergörande kraft. Upptill är en kula
med ögla fastlödd som upphängningsanordning. — Genom form
och utförande visar sig krucifixet vara ett grovt arbete av tyskt
ursprung och knappast förfärdigat förrän under 1500-talets senare del, d.v.s. undet en tid då reformationen redan var slutgiltigt genomförd i vårt land. På vilka egendomliga vägar det lilla
krucifixet kommit till Burträsk socken, varifrån det hamnat i
Skellefteå museum, kommer väl för all framtid att bli fördolt för
eftervärlden.
I Umeå stadsförsamlings förgyllda patén räcka medeltid och
nyare tid varandra handen (fig. 4). Den i våra ögon fint utspekulerade orneringen på landsförsamlingens medeltida patén har
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Fig. 4. Patén, Umeå stadsförsamling.

visserligen ersatts av ett sedvanligt krucifix, men grundtanken är
densamma, endast klarare uttryckt på den protestantiska paténen,
mera nyktert och sakligt. Medeltidens naivt djärva och omedelbara uppfattning av de heliga tingen, som lät oblaten som ett
levande väsen fogas in bland paténens graverade figurer, har
här fått vika för en mera klartänkt syn på oblatens uppgift och
egenskaper. Oblaten är och förblir ett heligt bröd, även om den
bör uppfattas som en symbol, som ett tecken på delaktighet i den
frälsning, som människosonen på korset vunnit åt en förtappad
mänsklighet. Den korsfäste är framställd med helt blodbestänkt
kropp enligt ett bruk, som uppkommit på medeltidens slut. Den
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graverade inskriften består av bibelcitat på svenska (enligt reformationens bibelöversättning!), men inskriftens första ord "Sy
Gudz Lamb: Som borttager Werldennes Synd" för strax den
äldre paténens graverade Gudslamm i åtanke. — Åskådligheten
har minskat, reflexionen och det klara ordet tränga sig fram:
den nya tiden har brutit in.
Med ledning av brättets fint graverade ranka, markens rundkulliga teckning och egenheter i krucifixets form kan paténen
•dateras till något av 1600-talets båda första årtionden.
Under nyare tid har kravet på ädel metall vid altarkärlens tillverkning varit oförminskat. I viss utsträckning ha de medeltida
grundtyperna fortlevt ända in i vår tid, framför allt i kalkar och
paténer, och det är alltjämt en fasthållen regel, att en kalk skall
vara förgylld invändigt och en patén på ovansidan. Men i övriga
föremål, oblataskar, vinkannor och dopskålar, gör det profana
silvret sina former allt mera gällande, och i nyare tid är det i
stort sett profansilvret, som bestämmer guldsmedskonstens utveckling, och icke det kyrkliga som under medeltiden. I vissa fall
godtagas t. o. m. rent profana föremål, som tidigare gjort tjänst
vid någon förmögen privatmans bord, till kyrkligt ändamål.
En nyhet är också det allmänt utbredda bruket av mästarstämplar, som i flertalet fall gör det möjligt för oss att identifiera mannen bakom verket.
Till de äldsta föremålen från nyare tid på utställningen hörde
Skellefteå landsförsamlings präktiga vinkanna (fig. 5). Den åttkantiga formen och den med lätt men säker hand utförda graveringen äro karakteristiska för silversmidet i vårt land vid 1600talets mitt. De rektangulära sidorna äro graverade med fält och
•ovala medaljonger med vackert tecknade blommor. Foten och
locket äro profilerade i trubbigt svängda avsatser, och tyngden i
hela kannans form kulminerar i pipens kraftiga rovfågelsnäbb.
— Runt livet löper en inskription, som berättar, vilka utmärkta
människor som en gång skänkt kannan till Skellefteå kyrka:
"Hafver. ehreborne. och. dygdesamma. Matrona. H. Malin. Olofs.
D. Plantina. gifvit. vthi. testamente, til. Siellefte kyrkia. efter. sin.
saliger. man. wordige. och wällerde. Her. Nils. Martini. Fordom.
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Fig. 5. Vinkanna, Skellefteå landsförsamling

4
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Fig. 6. Oblatekrin, Skellefteå landsförsamling.

pastor, ibide. 50. lodh. solfv. i. denna, kanna." Kannans handtag är nedtill avslutat av en sköld med det graverade årtalet
"1652". Mästarstämpeln på kannans fot, " E M " , kunna vi f.n. ej
tolka, men svensk har guldsmeden med ganska stor säkerhet varit.
Samme mästare har stämplat Skellefteå landsförsamlings oblatask, ett rektangulärt skrin på fyra kulfötter (fig. 6). Om föremålen
som helhet sålunda äro svenska, är det dock mycket troligt, att
mäster " E M " i färdigt skick importerat vinkannans lockknopp
och den med samma druvklasform gjutna mittknoppen på oblatskrinets lock liksom dess fyra, fasetterade hörnståndare. Det var
nämligen redan under 1600-talets förra del ett icke ovanligt bruk,
att svenska guldsmeder importerade färdiggjutna ornamentsdetaljer från Tyskland, som de använde för att pryda upp sina egna
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Fig. 7. Oblatskrin, Umeå landsförsamling.

alster med8). Skelleftesilvrets knoppar ha just karaktären av dylika importvaror.
Från Umeå landsförsamling fanns ett liknande oblatskrin på
utställningen, möjligen något äldre än det föregående, eftersom
skrinet enligt en i locket graverad inskrift är beställt till Umeå
kyrka år 1646 (fig. 1)"). Locket och sidorna äro betäckta med graverade bladslingor och voluter. — Det rektangulära skrinet är
troligen den protestantiska tidens äldsta typ av oblatask.
s
) Se O. Källström "Gudsmedsyrket i äldre tid", särtryck ur "Notiser
irån Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap", 1943, nr 4—5, s. 12 i. Jfr samme förf. "Den äldsta silverstämpeln från Uppsala" i " U p p l a n d " , 1944, s.
141 f.
9
) Skrinet är stämplat SP (2 ggr), och stämpeln är förbluffande lik
Samuel Phaléns i Karlskrona. 1 utställningskatalogen är också Samuel Phalén angiven som skrinets upphovsman. D å denne mästare avled först 1704
(begynnelseåret för hans verksamhet är okänt), är det likväl föga troligt,
att han redan 1646 var utbildad och erkänd mästare. Frågan måste emellertid tills vidare lämnas öppen.
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I kalkarnas form lever den medeltida traditionen i viss mån
vidare. Någon ny, allmänt förhärskande typ skapas icke, utan
medeltida formelement upptagas, ombildas eller förflackas och
förses ibland med den rådande tidsstilens ornamentik. Ville vi
se prov på den nya tidens kalk, när den är som mest självständig,
skulle vi vara hänvisade till Lövångers kyrkas sockenbudstyg (fig.
8), som innehåller kalk, patén och oblatask i miniatyr, avsedda
att medföras av prästen vid sjukbesök i socknen. Den vackra
kalken har ingen graverad eller driven ornering, dess skönhetsverkan bygger helt på den säkra proportioneringen de olika delarna emellan. Foten är rund, skaftet består av två konkava leder
och mellan dem en kulformig nod med ring på mitten. Skålen är
kraftigt tilltagen. All utsmyckning, all profilering betonar det
vågräta planet i skarp motsättning till den sena medeltidens höjdsträvande tendenser. Under medeltidens slut pryddes och sirades
alla former med mönster av spetsverkartad rikedom och finhet —
här stå alla former släta och rena.
Kalkens stämpel — T — är omöjlig att tolka, men sockenbudstygets tillkomsttid kunde lika gärna vara 1600-talets början
som omkring år 1700. Flela 1600-talet igenom och ett gott stycke
in på 1700-talet finns det en linje i svenskt silversmide, som låter
pjäsernas konstnärliga effekt helt bygga på materialets ädelhet
och formernas sköna proportionering. Denna linje representeras
av de flesta mera kända guldsmederna i ett flertal bevarade arbeten, samtidigt som mästarnas cevre kanske till övervägande
delen är skapat i en mera praktlysten och ornamentslustig anda.
De ornerade föremålen ha mera tidsbunden karaktär än de släta,
ty ornamentiken är ständigt föränderlig — som ett levande väsen
— och ger alltsomoftast känsliga utslag, när det gäller att bestämma ett föremåls datering.
Vi skola i det följande se flera prov på denna dubbelsidiga
utveckling i det svenska silversmidets historia — å ena sidan
den enkla, släta formen, å den andra former som helt trollas bort
under ornamentikens lekande virrvarr.
Umeå stadsförsamlings förgyllda kalk (fig. 9), stämplad av
den anonyme mästaren AD, har i fotens sexpassform bibehållit
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Fig. 8. Sockenbudstyg, Lövånger.

en rest av medeltida tradition, och det runda skaftet och dess
nod med sex utskjutande, rombiska fält bär likaså vittne om det
förgångna, även om formerna äro i högsta grad förflackade.
Foten är täckt av driven och punsad ornering med stora blommor och fruktknippen av en typ, som var bruklig vid 1600-talets
mitt och kort därefter.
Samtidig eller något senare — i varje fall tillkommen före
år 1700 — är Skellefteå landsförsamlings förgyllda kalk av anonymus M (fig. 10)10). Foten och noden prydas av drivna, avlånga bucklor, och noden delas i två hälfter av en pålödd, veckad
10
) Skålen är i senare tid omgjord och stämplad av Johan Hammargren
(1776—1805) i Piteå.
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Fig. 12. Vinkanna, Burträsk.
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silvertråd. Foten är sexpassformad som på föregående kalk, men
passens undre kant har fått bågformigt svängda konturer.
Utställningens enda säkert daterade vinkanna från 1600-talets
senare del var Umeå stadsförsamlings kanna (fig. 11), stämplad
av Arvid Falck (1667—1691) i Stockholm och enligt inskrift förärad till Umeå stads kyrka av Erich Jöranson Forsells och Anna
Nilsdotter Grubbs arvingar. Mot själva kannans släta päronform
kontrasterar handtagets rika modellering i drivet arbete i form
av en herm med Silenusansikte och kropp av bladformer. Handtaget avslutas nedtill med ett gapande delfinhuvud. Lockets tumgrepp har formen av en bristande granat, och bladknoppen på
lockets mitt är ett sannskyldigt litet underverk av naturalistisk
modelleringskonst, så levande och mjuk med sina punsade ytor,
att den när som helst tycks färdig att spricka ut. Den breda pipen
har något av 1600-talets överdåd i sin stora form.
Den päronformade kannan är barockens vanligaste typ för en
kyrklig vinkanna, och den har hållit sig levande ända in i vår
tid.
Burträsk kyrkas vinkanna (fig. 12), stämplad av Johan Lund i
Stockholm, 1722, är av samma sort som Arvid Falcks, blott en
smula tyngre i proportionerna och med enklast tänkbara utsmyckning. Men det vore fel att i denna återhållsamhet i ornamentiken se ett utslag av nya stildrag från tiden omkring år
1722: liknande kannor av slät och enkel form hade tillverkats i
Stockholm redan under 1600-talets senare del.
Ur kyrklig synpunkt mera ovanlig är Lövångers vinkanna: en
cylindrisk dryckeskanna med pip, stämplad av den anonyme mästaren NL (fig. 13). Det är omöjligt att säga, på vilken sida av
sekelskiftet år 1700 kannans tillkomsttid ligger, och det är lika
svårt att yttra sig on;, huruvida kannan från början avsetts för
profant eller kyrkligt bruk. På livet står graverat: "Löfångers.
Kyrckio Kanna". Det är i kannor av denna typ, som svenskt silversmide firat några av sina skönaste triumfer, och Lövångers kyrkokanna är en god representant för sitt släkte.
De båda sistnämnda vinkannorna höra hemma i gruppen av
oornerade föremål, och så gör också Burträsk kyrkas förgyllda
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Fig. 15. Kalk och patén, Lövånger.

kalk, stämplad av Jonas Nyman i Stockholm, 1721 (fig. 14).
Fotens passform lever alltjämt kvar, noden är päronformig med
en ring runt övre hälften. Liknande kalkar tillverkades i Stockholm redan vid 1600-talets mitt. — Lövångers kyrkas förgyllda
kalk (fig. 15) är av samma typ, men den är mera energiskt formad och saknar samtidigt något av den Nymanska kalkens mjukhet och harmoni. Det godronnerade höljet kring skålens nedre
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Fig. 16. Oblatask, Umeå stadsförsamling.

del är troligen tillagt vid en senare restaurering och bör tänkas
bort. Lövångers kalk är med ganska stor visshet tillkommen redan
under 1600-talets senare del, men tyvärr är dess mästarstämpel
NU ännu ett olöst problem.
Mästaren NU har givit ännu ett vackert prov på sin förmåga
till säker proportonering i Umeå stadsförsamlings oblatask, ett
ovalt skrin på fyra kulfötter med högt, profilerat lock med kulformig knopp, på undersidan refflad (fig. 16).
Det är egendomligt att tänka sig, att samtidigt som detta
skrin kom till och vann uppskattning, var den frodiga, från Tyskland inspirerade orneringsstil som tagit sig uttryck i Burträsk
kyrkas oblatask (fig. 17), högsta mode här i landet. Den karolinska barockens storblommiga ornamentik fyller kärlets ytor till
bristningsgränsen, och lockets och fotkantens vågade brätten
bidra till den måleriska effekten. Där finns så mycket praktlystnad och levnadsglädje i detta runda lilla kärl, och det drivna arbetet är utfört med brio.
Av samma typ men något annorlunda i utformningen är Lövånger kyrkas ovala oblatask av försilvrad koppar (fig. 18). Runt
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Fig. 17. Oblatask, Burträsk.

Fig. 18. Oblatask, Lövånger.
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Fig. 19. Dopskäl, Skellefteå landsförsamling.

livet löper en storblommig ranka, och på locket är en framställning av den antika sagan om Europa och tjuren, allt i drivet arbete. Den till en tjur förvandlade gudafadern Zeus enleverar
nymfen Europa från Kreta. Europa i fladdrande mantel på den
simmande tjurens rygg lyfter sin vänstra hand i en beklagande
gest, samtidigt som hon med den högra håller ett stadigt grepp
om tjurens horn. Runt paret glittra Medelhavets vågor.
Det är så gott som säkert, att denna oblatask med dess världsliga motiv på locket från början varit avsedd för profant bruk
och använts som konfektskål eller nipperskrin. Vid 1600-talets
slut var man dock inte så nogräknad, och det förekom ibland,
att rent profana föremål godtogos till kyrkligt bruk, framför allt
om de voro utförda i ett ädelt material och arbetade av en erkänd mästare. Så är t. ex. fallet med dopskålarna.
Skellefteå landsförsamlings dopskål (fig. 19) har sålunda formen av en kallskål, ett hushållskärl, som man under 1600-talets
slut kunde få se på den rike mannens bord. Den låga, runda
skålen vilar på tre kulfötter med gripklor, och de båda svängda
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Fig. 20. Dopskål, Lövånger.

handtagen avslutas av liknande gripklor med kulor. Dopskålen
är ett förstklassigt arbete, men dess mästarstämpel, M G , är tills
vidare otydd. Det förefaller troligast, att denna dopskål redan
från början varit avsedd för sitt nuvarande värv, ty i skålens
botten sitter en kröningsmedalj över drottning Kristina infälld,
och en sådan prydnad har ju knappast sin plats i ett hushållsföremål. Till Skellefteå landsförsamlings kyrka kom skålen dock
guldsmed som förmedlade köpet, Erik Löfgren i Umeå, har sökt
först år 1786, då den enligt räkenskapsböckerna inköptes11). Den
modernisera skålen genom graverad ornering med rocaille-liknande bågar, vinblad, lagerfestoner m. m., synbarligen för att
göra den mera tilldragande för köparna. Den klumpigt graverade orneringen är just inte någon prydnad för den i sig själv så
vackra skålen.
Något yngre som typ och praktfullt harmonisk i formen är
Lövånger kyrkas dopskål (fig. 20), stämplad av den kände, från
Nürnberg invandrade guldsmeden Johan Niitzel i Stockholm år
u
) För upplysningen tackar
Skellefteå landsförsamling.

5

förf. kontraktsprosten

K. A. Fellström

i
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Fig. 21. Dopskål, Umeå landsförsamling.

1703. De tre kulfötterna och handtagens runda avslutning äro
formade som frukt- och bladknippen i gjutet och ciselerat arbete.
Djärv och tilltalande i all sin enkelhet är slutligen Umeå landsförsamlings dopskål (fig. 21), stämplad av Thomas Hansson
Beckman d. ä. (1678—1712) i Örebro. Guldsmeden har låtit en
ren nyttoform adlas av den dyrbara metallen.
Innan vi övergå till de norrländska guldsmedernas arbeten,
återstå att nämna några isolerade pjäser från 1700-talets senare
del och främst då Sävar kyrkas vinkanna, ett av silverutställ-
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Fig. 22. Vinkanna, Sävar.
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Fig. 24. Vinkanna, Robertsfors.

ningens finaste nummer (fig. 22). Vinkannan är helt enkelt en
kaffekanna i rokokons blomsterälskande stil, stämplad av Matthias Graal i Göteborg, 1774. Även om kaffekannan inte hör till
mästarens praktfullaste alster, är den likväl ett vackert prov på,
vad den välkände mästaren förmådde ännu på sin sena ålderdom.
Två år senare, 1776, avled Mattias Graal, och han behövde sålunda inte överleva den uppsluppet levnadsglada stil, rokokon,
vars former han på ett så lysande sätt förstått att omsätta i silvrets ädla material.
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Fig. 23. Nattvardstyg, Robertsfors.

Kaffekannan har med all säkerhet gjort tjänst i något förmöget
hushåll, innan den vid mitten av 1800-talet, sedan dess form blivit
omodern, inköptes av några bönder i Sävar socken och skänktes
till kyrkan.
Från 1700-talets sista år är Robertsfors kapells nattvardstyg,
kalk, patén, oblatask och vinkanna, stämplade av Mattias Engman i Stockholm (fig. 23—24). Vid Robertsfors järnbruk upp-

69

Fig. 25. Oblatask, Bygdeå

fördes 1798—99 en kyrka på initiativ av bergsrådet Jean Lefebure,
och det är också Jean Lefebure, som skänkt kyrkan dess nattvardstyg. De släta, helt förgyllda formerna tala för sig själva.
Vinkannan är av samma typ, som vi tidigare mött i Lövångers
kyrkokanna.
*

Det är givet, att på en utställning av västerbottniskt kyrksilver
de västerbottniska guldsmedernas verk tilldra sig ett speciellt intresse. Deras arbeten äro mindre kända längre söderut, och från
hemtraktens kyrkor böra några av deras största beställningar ha
utgått. Vid 1700-talets mitt funnos utövande guldsmeder i Umeå
och Piteå, som stämplade sina alster med respektive städers vapen,
även om de rent skråmässigt sett sorterade under guldsmedsämbetena i Arboga och Stockholm.
Nils Reetz i Umeå, som förestått stadens äldsta kända verkstad, Simon Hallins, innan han år 1754 blev egen mästare, har
stämplat Bygdeå kyrkas oblatask år 1759 (fig. 25). Det mjukt och
vackert formade skrinet, ornerat endast med några drivna våglinjer, är säkerligen en av rokokostilens första representanter i
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Fig. 26. Oblatask, Lycksele.

dessa nordliga trakter. Den ovala skålen, vilande på fyra volutformade fötter, kunde lika gärna ha varit avsedd att tjäna som
sockerskrin, men vi ha ingen anledning betvivla, att skrinet kommit direkt till Bygdeå kyrka från guldsmedsverkstaden, och förmodligen är det givarnas initialer, som äro graverade på locket.
Nils Reetz hade tillbringat sina gesällår i Arboga och Uppsala, där han lärt känna den först på 50-talet på allvar frambrytande rokokostilen. Trots de långa avstånden stod han även
i fortsättningen i förbindelse med landets ledande kretsar i branschen för att kunna följa modets växlingar. Det är samme Nils
Reetz, som år 1785 stämplat Lycksele kyrkas gustavianska oblatask, ett ovalt skrin på fyra fötter, formade som lejontassar, och
ornerat med pärlränder i drivet arbete (fig. 26).
Samma kraftiga pärlränder ge karaktär åt Malå kyrkas förgyllda nattvardskalk, stämplad av Johan Hammargren i Piteå
1786 (fig. 27). Liksom den tillhörande paténen prydes kalken f. ö.
av punsade bladfriser.
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Fig. 27. Kalk och patén, Malå.

Eleganta och graciösa äro de ljusstakar för två ljus, som tillhöra Bygdeå och Nysätra kyrkor, inalles fyra stycken, stämplade
av Johan Rönberg i Umeå, 1805 (fig. 28), och skänkta till åminnelse av kontraktsprosten Carl J. Nortman "af Dess Fru Ulrica
Christina Nordin år 1805". De tillhöra en rätt vanlig, sengustaviansk typ.
Guldsmedsfamiljen Gadd i Umeå var representerad med två
pjäser på utställningen, Johan Gadd med en skumsked med skovel-
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Fig. 28. Ljusstake, Bygdeå.

formigt blad, stämplad 1799 (fig. 29), och Pehr Gadd med Nysätra kyrkas nattvardskalk från 1822 (fig. 30).
Ett ovanligt tidigt och ståtligt exempel på den framför allt
under 1830-talet förhärskande, nygotiska stilriktningen är Sävar
kyrkas nattvarskalk, stämplad av Lars Söderström i Umeå 1823
(fig. 31). Skålen och foten äro graverade med gotiska passformer,
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Fig. 29. Skumsked, Umeå stadsförsamling.

skålen dessutom med ett Gudslamm, och noden är ornerad med
vinblad i relief.
Sockenbudstygen visa en mer konservativ form och sparsammare utsmyckning, avpassad efter det lilla formatet. Olof Öhman
i Piteå har stämplat Byske kyrkas sockenbudstyg år 1838, ursprungligen tillhörigt Ytterstfors bruks kapell (fig. 32). De olika
delarna av Burträsk kyrkas sockenbudstyg äro tillkomna vid
olika tidpunkter: kalken är av en okänd 1700-talsmästare, paténen
är stämplad av Johannes Wåhlin i Umeå 1834, medan oblatasken är helt modern, utförd av Atelier Borgila i Stockholm
(fig. 33).
Till kyrksilvret kan också räknas en liten silverklocka från Lövånger kyrka, som varit fäst vid någon kollekthåv från 1700-talet
(fig. 34).
Vi avsluta uppsatsen med en reverens för Skellefteå stad, som
möjliggjort utställningens hållande, och avbilda Skellefteå landsförsamlings vackert formade, förgyllda silversked, som tillverkats
av Skellefteå stads äldsta guldsmedsfirma (fig. 35). Utom guldsmeden C. J. Forsbergs initialer och årsbokstaven Z4 (1854) bär
också skeden stadens gamla vapen, ett S, som ursprungsstämpel.
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Fig. 30. Nattvardskalk, Nysätra.

75

Fig. 31. Nattvardskalk, Sävar.
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Fig. 32. Sockenbudstyg, Byske.

Fig. 34. Kollektklocka, Lövånger.

Övre Norrland som konstnärlig
inspirationskälla.
av amanuens Hans Beskow

Några reflexioner kring utställningen "Norrland i konsten"
vid Skellefteå stads Jubileumsutställning 1945.
I mitten av juni månad 1850 nalkades en skuta Skellefteälvens
mynning. Resan från Stockholm hade säkert varit besvärlig. Det
är kallt på sjön inte minst i Bottenhavet denna tid på året, när
alla älvarna tömma sitt smältvatten från fjällen. Säkert var det
med glädje som passagerarna siktade land och intresserat betraktade stränderna, när skutan mödosamt arbetade sig upp mot
strömmen till den nyligen anlagda staden Skellefteå. Vid avresan
från Stockholm hade man lämnat ett landskap, som redan fått
högsommarens frodiga grönska. Här fick man uppleva en ny
vår med nyutslagna björkar och spirande blomsterängar. Luften
var klar och kall och nattkylan betydande under den korta stund,
som solen var borta.
De ljusa sommarnätterna var kanske ingen nyhet för de flesta.
Säkert är emellertid att en av resenärerna, en ung man på 23 år,
gärna försakade sin nattsömn för att fascinerat betrakta de säregna dagrar och underliga belysningar som den kalla sommarnatten skänkte. Den unge mannens bagage skiljde sig från de
övriga resenärernas, staffli och målarskrin, lärftsdukar och skissböcker utgjorde lejonparten. Under resan hade man funnit honom
flitigt studerande Petrus Léestadius "Journal", som handlade om
livet i trakten kring Hornavans stränder och Skellefteälvens dalgång. Det var den unge målaren Johan Fredrik Höckert, som
var på väg att få sin barndoms dröm uppfylld: han skulle få lära
känna Norrland.
Åsynen av Skellefteå stad var väl inte så uppmuntrande, några
halvfärdiga hus på en åker, där man nödtorftigt hade stakat
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ut gator och kvarter. Knappast anade ynglingen att några av
hans arbeten från den kommande fjällfärden skulle utgöra upptakten och huvudnumren i en konstutställning "Norrland i
konsten" och att denna utställning skulle öppnas på dagen 95 år
senare, när Skellefteå stad firade sitt 100-årsjubileum.
Det som drev den unge konstnären upp till Norrland och kom
honom att ge sig ut på en 8(Kmila färd genom Lappland, var
dock inte de ljusa nätternas mystik och de specifikt norrländska
dagrarna och färgspelen, som våra dagars konstnärer uppskatta.
Dylika subtiliteter hade dåtidens målare ingen förståelse för. Nej,
vad han sökte var pittoreska detaljer och "vilda" motiv, som
kunde tillfredsställa tidens längtan efter realistisk romantik i dramatisk miljö.
De motiv, som en dåtida konstnär valde, voro ganska begränsade. Förutom porträtt målades landskap efter nästan dogmatiska
recept. Därutöver ägnade man stort intresse åt att arrangera
scener ur historien eller mytologien, vilka ofta målades i jätteformat. I motsats till dessa "paradmotiv" hade man särskilt vid
målarskolan i Düsseldorf fortsatt traditionerna från 1600-talets
holländska konst och funnit sin lust i att skildra husliga scener
i borgargårdar och bondehem. Helt naturligt fängslades konstnärerna därvid av de pittoreska folkdräkterna och deras bärares
vardagliga sysslor i en etnografiskt intressant miljö. Här kunde
en skicklig målare få briljera vid återgivandet av stoffer och materiel verkningsfullt belysta från en lampas eller härds varma
låga kontrasterande mot kallare dagsljus genom en blyinfattad
ruta. Målningar med dylika motiv voro mycket populära.
När våra svenska konstnärer med impulser från kontinentens
målarskolor återvände hem, började de söka upp lämpliga motiv.
Flöckert är en av dem. I Lsestadius skildringar hade han mött den
lapska befolkningen, som levde i en miljö, som fullt upp tillfredsställde tidens längtan efter det pittoreska. Denna ville han studera. Huvudresultatet av resan blev "Lappkapellet", som konstnären fullbordade 1855 och utställde i Paris, där den väckte stor
beundran. Numera förvaras den i museet i Lille. Det verk, som i
detta sammanhang är av större betydelse, är "Brudfärd på Fiorn-
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avan" och de skisser, som föregick denna. Denna målning har
till stor del förlorat sitt från början säkert avsedda etnografiska
innehåll och i stället blivit den första verkliga naturskildringen
från övre Norrland. Här har det folkloristiska inslaget med sina
teatereffekter fått ge vika för en sann naturskildring. "Där är både
en annan naturuppfattning och en annan målerisk stil, de tidigare bildernas mörka patos har blivit mild sommarlyrik och den
tunga, energiska färgen övergått i en ljus ton av akvarell och
bleka lasurer", skriver Aron Borelius i sin monografi över Höckert. (Sveriges Allmänna Konstförenings publikation XXXV,
Stockholm 1927.) Höckerts målningar från Lappland få emellertid endast betraktas som försök till landskapsskildring i egentlig
bemärkelse. Det skulle dröja länge, innan Norrlands natur skulle
få någon verklig konstnärlig skildrare.
1860-talets landskapsmålare föredrogo som motiv en mera vek
och sentimental landskapstyp. Norrlands karga natur betraktades som en steril och ogästvänlig ödemark ej värd att föreviga.
Syd- och mellansveriges hagar och ängar ansågos lämpligare
och skulle det vara en mera kuperad terräng, så valde man högdramatiska alp- eller fjordlandskap.
När Alfred Wahlberg 1869 målar sina "Motiv från Ångermanland" är han starkt bunden av synbilder från mellansverige.
Men som den store atmosfärskildrare han är, har han i det starkt
kuperade landskapet infört ett klart kallt ljus, den specifikt norrländska dagern, som mejslar fram varje detalj i landskapet. Samma år besökte Karl XV tillsammans med sin målarvän Per Daniel
Holm bl. a. Kvickjokk. Holm hade redan 1862 erhållit den kungliga medaljen för ett landskap med motiv från Lappland.
Gemensamt för denna tids landskapsmåleri är ett slags akademisk torka. Man märker, att konstnärerna visserligen byggt sina
tavlor på skisser, utförda med motivet för ögonen, men alltid
slutfört dem i en ateljés artificiella ljus och med gångna generationers dogmer för landskapsmåleri som tungt vägande andlig
barlast. Det är först när landvinningarna hos den franska konsten
bli kända, när Corot och Millet och senare Manet fört fram sina
idéer, som ett mera realistiskt landskapsmåleri växer fram.
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På Skellefteåutstållmngen förekom fyra små skisser målade av
Anna Nordlander, dotter till prosten Nils Nordlander i Skellefteå
landsförsamling, en av ivrarna för stadsbildandet. Det är troligen på 1870-talet, som hon utfört dessa små utsökta studier
med motiv från lapparnas liv. Särskilt "Två skidåkande lappar"
visar, att hon ej är okunnig om realism och impressionism inom
fransk konst. Av likartat kynne är Victor Forssells först vid seklets slut tillkomna "Torne träsk".
Vid sekelskiftet förekommer inom svenskt måleri en realistisk
landskapskonst i en nationellt romantisk anda. Ett av de bästa
exemplen är Otto Hessdboms välkända "Vårt land", målad 1902.
Motivet är hämtat från Dalsland. Men det råder inget tvivel om
att konstnären fått inspiration till detta verk redan under sin
vistelse som predikant i Norrbotten och att intryck, som han erhållit under dessa sin ungdoms resor, blivit huvudackordet i hans
hyllning till den nordiska sommarnatten.
Med det nya seklets inbrott blev övre Norrland lättare tillgängligt för konstnärerna. Tidigare hade en studieresa till denna del av Sverige varit ett företag både ekonomiskt och praktiskt. Redan på 1890-talet hade järnvägen nått Gällivare och under de första åren på 1900-talet kunde man nå ända upp till Narvik i Norge. Men vad som hade ännu större betydelse var, att
som chef för den nystartade gruvdriften i Kiruna satt en man,
som var en stor konstälskare. Disponent Hjalmar Lundbohm
ägnade mycken tid åt konsten och i hans gästfria hem vistades
långa tider många av dess utövare.
En av dem var Prins Eugen. Christian Eriksson utförde en
lång rad skulpturer de flesta i trä med motiv från Lappland, bl. a.
för Kiruna kyrka, som i och för sig är en arkitektonisk omtolkning av en lappkåtas idé och konstruktion. Carl Wilhelmson inbjöds första gången 1906. Hans arbeten inskränka sig till ett porträtt av disponent Lundbohm samt några dekorativa målningar
med motiv från gruvdriften. "Den motivkrets, som odlats med
sådan framgång av Leander Engström och Helmer Osslund har
för honom varit en bok, som han aldrig kommit att öppna", säger Axel Romdahl. (Sveriges Allmänna Konstförenings publika-
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tion XL VII, Stockholm 1938.) Ett undantag är emellertid den
dramatiska "Kattarafjäll", där fjällvärldens underbara friskhet
strömmar emot åskådaren. Enbart denna duk ger Wilhelmson en
säker plats bland norrlandsskildrarna.
En annan gästande konstnär likaså med dekorativ läggning
är Axel Törneman, som 1906 utfört den monumentala "Malmbrytning i Kiruna". För Törneman var Kiruna ej ett samhälle
omgivet av turistfagra vyer utan en karg arbetsplats för män,
som utförde ett hårt arbete. Hans målning är också mera en hyllning till människan än till naturen. Albert Engström, som redan
1903 är gäst hos Lundbohm, har vid flera tillfällen bl. a. i ypperliga tuschteckningar skildrat den vresiga norrlandsnaturen och
naturligtvis dess invånare. Såväl lappar som nybyggare både
hög och låg ha tecknats av Engström stundom älskvärt karikatyrmässigt men alltid med djup förståelse och sympati för modellernas egenheter.
Sist i raden av gästande sörlänningar i den norrländska fjällvärlden må nämnas John Bauer, som dock ej kom dit som Lundbohms gäst. Sommaren 1904 företager han en resa till trakterna kring Torne träsk för att samla illustrationsmaterial för en
bok kallad "Lappland, det stora framtidslandet", som utkom
1908. Av de få bevarade arbetena från denna resa intar "Jökeln"
en särställning genom sin monumentalitet och sällsynta friskhet.
Men Bauer hade också som få lärt känna och förstå Norrland.
"Den stora tystnaden och stillheten, de oändliga vidderna, de
blånande fjällkammarna, den slutna och tysta befolkningen fann
i honom en förstående tolk", skriver Harald Schiller i sin monografi över John Bauer. (John Bauer, sagoskildraren, Sveriges
Allmänna Konstförenings publikation XLIV, Stockholm 1935.)
Under denna resa fick Bauer inspiration till sina sagogestalter
både beträffande utseende och kostymering som miljö. Lapparnas dräktskick och deras småvaggande gång, deras godmodighet
och vänlighet trots ett stundom lurvigt och skräckinjagande yttre
har fått stå modell till Bauers vänliga troll, vilka äro så vitt
skilda från den äldre folkfantasiens skräckinjagande figurer. Få
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gestalter ha väl som trollet Humpe med glädje anammats av alla
svenska barn både små och stora.
Ännu vid 1900-talets början hade ingen infödd norrländsk
konstnär framträtt och blivit sin hembygds skildrare. Den förste,
som med hela sin själ gick inför denna uppgift, var Helmer
Osslund och få äro de norrländska målare, som icke mer eller
mindre tagit arv efter honom. I Medelpads och Ångermanlands
kustland och i Ångermanälvens dalgång upptäckte han ett landskap vars storslagna skönhet konstnärerna förut ej exploaterat.
Det sommarfagra Norrland hade man nog upptäckt men icke
Norrland om hösten, när det gnistrar av rött och guld mot en
klarblå himmel, vintern med sin bleka grönblå köld och våren,
då snömassorna smälta och älvarna forsa och brusa och hela
naturen tycks vakna till liv för en kort, hektisk sommar. Vad
Ludvig Nordström gjorde inom litteraturen, det utförde Osslund
inom måleriet.
I sina tidigare arbeten är han starkt påverkad av den nationella
romantiken. Man märker det i "Utsikt från Ringkallen", där
hans naturuppfattning också fortfarande är strängt realistisk.
Men redan där och i den tidigare utförda "Höst i Klocka" har
förgrundens vridna trädstammar stiliserats och antagit jugendslingans rörelse och form. 1907 tillkommer "Lapporten" ett av
konstnärens första lappmarksmotiv. Även där är han strängt
naturalistisk men har suggestivt fångat något av det ruvande
ödsliga och imponerande i fjällvärlden, som ingen annan tidigare
lyckats med. Gästande sörlänningar ha ej kunnat så intensivt förnimma naturens röst. Därtill fordras en norrlännings djupa inlevelse i och förståelse för sin landsändas karaktär.
Under en kort tid var Osslund elev till Gaugin. Då lägges
grunden till hans dekorativt omskapade naturskildringar. Hans
lyriskt måleriska uppfattning kommer starkt till sin rätt i en lång
rad av arbeten, där hela Norrland från fjällen i väst till Nordingrås klippor i öst passera revy. Färgen drivs upp till oanad
intensitet och kompositionen får ofta en monumental hållning.
Mot slutet av Osslunds levnad blekna emellertid hans färger och
kompositionen blir lösare.
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När John Bauer kom till Abisko skrev han hem, att "färgerna
ä lögn eller Lapplands egna". Den som upplevt Norrland vid
olika årstider erkänner nog, att färgen ej är lögn och att Osslund kanske bättre än någon annan lyckats ge uttryck för just
det, som man ville kalla typiskt norrländskt.
När Osslund för första gången visade sina lapplandsmotiv på
en utställning i Sundsvall 1907 hade han ofta besök av en ung
journalist, Leander Engström, som på sin fritid roade sig med
att måla. Uppmuntrad av Osslund och sin äldre kollega Ludvig
Nordström begav sig Leander Engström kort därpå till Stockholm för att helt ägna sig åt måleriet. Engström kom lagom ner
för att bli kamrat med Jolin, Griinewald, Sandels m. fl., vilka
kort därpå under vintern 1909—10 hos Matisse i Paris skulle bli
delaktiga av denna konstnärs banbrytande idéer.
"Lappar i midnattssol" tillkom 1908 före Parisresan. Här spåras tydligt intrycken från Karl Nordström och Nils Kreuger, vilka
bl. a. voro Engströms lärare vid Konstnärsförbundets skola. I
den två år senare målade "Inger och Sara" har han redan blivit
delaktig av expressionismens åsikter närmast genom Gaugin.
Senare blev det Cézanne, som kom att starkast påverka konstnären.
Den kollektion av Leander Engström, som kunde visas på
Skellefteåutställningen, gav en god föreställning om konstnärens
förmåga att på en gång realistiskt och dekorativt berätta om
människor och natur i Norrland och främst då i fjällvärlden.
Det är ingen stämning av grå vardag över hans målningar. För
honom var Norrland ett nordiskt Arkadien. "Andjägaren" är
en Apollo och "Nymfen" en Diana. H ö g och klar välver sig
himlavalvet över det daggfriska landskapet, där människor och
djur föra en svunnen guldålders lyckliga tillvaro fjärran från en
maskintidsålders krassa problem. Till och med en lappkåtas interiör förmår han omskapa till en gudarnas boning, där intet
finns kvar av pittoresk trängsel och rökbemängd kaffedoft. "Elans
konst är uppfriskande som ett bad i en fjällbäck", karaktäriserade en besökare hans verk. Ett gott betyg!
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Genom Helmer Osslunds och Leander Engströms konst blev
Norrland "upptäckt" av en lång rad konstnärer. Men den unga
generationen såg inte på den norrländska naturen med samma
ögon. En häftig opposition uppstod 1918—20 mot expressionismen, som den bl. i. hade tagit sig uttryck hos Leander Engström.
En mera krass syn på verkligheten följde på den föregående vildmarksromantiken. Fanns det någon romantik, så var den naivt
verklighetsbetonad, osentimental och ofta förbunden med ett
socialt problem. Albin Amelin, Eric Flallström och Sven Erixson
äro bl. a. företrädare för dessa idéer.
Erixson representerades på utställningen endast med "Motiv
från Näsåker" målad 1927. Det naivistiska draget håller där på
att försvinna och man kan ana sig till de färgsprakande men vackert stämda, dramatiskt monumentala arbeten, som senare skulle
komma. Amelin deltog bl. a. med "Gruvarbetare" en god exponent för hans socialt ambitiösa måleri, där han varken sparar
på färg eller duk. Tungt, mäktigt och kärnfullt är hans språk.
För att förstå skillnaden mellan den yngre och äldre generationen behövde man bara jämföra detta verk med Törnemans
"Gruvarbetare". Av dekorativ pose har blivit osminkad realism.
Eric Hallström kom redan 1918 till Norrland. Med sann
naivism, detaljrikt och livfullt har han skildrat den norrländska
bondens strävsamma vardagsmiljö, som konstnären även praktiskt långa tider gjorde till sin egen. De små undangömda samhällenas liv i helg och socken har han starkt fängslats av. "Sjukstugan i Dikanäs" är en god exponent för hans fullödiga måleri.
Bland den mängd gästande konstnärer, som verkat i Norrland,
må här till sist blott nämnas Hugo Zuhr. Med utsökt fin känsla
för ljus och atmosfär har han i bleka färger lyriskt — romantiskt
— musikaliskt, men ändock sakligt återgivit såväl den ödsliga
fjällvärldens som Ådalens mera leende nejder.
Om övre Norrland tidigare blott tillfälligt hyst konstnärer inom sina landamären, så har under de senaste decennierna ett
flertal av dem på allvar slagit ner sina bopålar i dessa trakter
och givit upphov till ett rikt konstliv. Naturligtvis ha de ovan
nämnda gästernas arbeten varit fruktbringande och ej alltid ha
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bygdens egna söner och döttrar förmått skapa något, som i kvalitet är jämbördigt.
Av ångermanlänningarnas exposé på utställningen minns man
kanske bäst Frans Mikael Kempe och Harald Öman, vilka båda
kultiverat och kunnigt och stundom med stark inlevelse målat,
den förre några landskap ej helt okänsliga för Zuhrs måleri och
den senare några vackert stämda porträttstudier. Mera kärv och
robust är Gunnar Wiberg, som i mörka kraftiga penseldrag
skildrat kustlandets jordbruksbygd. Ruth Zackrisson-Bechteler
deltog med några naivt realistiska landskap, vilka även visade
konstnärinnans sinne för det dekorativa.
I Västerbotten bor en mera differentierad skara. Fjällvärlden
representeras av Folke Ricklund, som ingående lärt känna denna
sin nya hembygd. Helmer Osslund har givit honom många impulser, men Ricklund har utarbetat en rent personlig stil, där
man visserligen kan spåra att kollegerna från sydligare nejder
långa tider varit hans gäster men där han likväl alltid bibehållit
en rent personlig uppfattning och säregen teknik. Med naturmänniskans fina instinkt har han med sin kärva färgskala ypperligt skildrat såväl de obändiga fjällen som dess särpräglade innevånare. "Renskiljning" och "Magnus i ateljén" äro ypperliga
representanter för hans konst.
Carl Magnus Lindqvist har även utgått från sträng naturalism.
Flans senare produktion visar emellertid hän mot en mera upplöst dekorativ form, där det ofta folkliga innehållets poetisktromantiska karaktär starkt framhäves, som t. ex. "Folkvisa".
Helge Linden företräder en helt annan stil. Med mollstämda
gröna och blå toner och valörer bygger Linden i stora plan upp
sina verk, företrädesvis hämtade från kustlandet. En stark elegisk
stämning vilar alltid över hans måleri t. ex. "Väntan". Såväl
Lindqvist som Linden ha haft stor betydelse för den yngre konstnärsgenerationen i Västerbotten.
I utställningen deltogo ytterligare ett 30-tal konstnärer och
till den avdelning, som jurybedömdes, hade ett 50-tal personer
sänt in arbeten. Kvaliteten på denna senare avdelning var dock
förvånande låg. Blott ett fåtal hade något begrepp om kompo-
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sition, teckning och färg och en konstnärlig uppfattning av ett
motiv var en sällsynthet. Men att intresset är stort var påtagligt.
Vill man göra en sammanfattning av intrycken, så är det att
den konst, som produceras i övre Norrland, i många fall löper
risk av "andlig inavel". Krisåren med sina begränsade möjligheter
för studieresor i utlandet ha menligt inverkat på resultaten. Men
varför gå över ån efter vatten. Det märks tydligt, att de konstnärer, som besökt andra delar av vårt eget land, efter återkomsten med berikat sinne gjort stora framsteg vid skildrandet
av hembygden. Tyvärr är det många, som isolerat sig och inte
kommit ur de egna hjulspåren. Uttrycket "stillastående är tillbakagång" äger tyvärr oftast sin tillämpning.
Den mönstring av norrländskt måleri, som utställningen avsåg
att bli och som kunde genomföras tack vare välvilligt intresse
och bistånd från såväl institutioner och privatsamlare som konstnärer har kanske givit impulser åt flera håll. Måhända har den1
kunnat dels inspirera konstnärerna till förnyat arbete och dels i
högre grad än förut intresserat allmänheten för god svensk konst,
besökssiffran, omkring 50.000 personer, ger ju gott hopp. Orm
detta i någon mån lyckats, har Skellefteå stad, som med stor
generositet föranstaltat om konstutställningens ordnande, gjort
en god insats till konstlivets fromma.
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Västerbottens Norra Fornminnesförening.
en historik av Redaktör Ernst Westerlund

Genom de arbeten som under 1944 och 1945 utförts på Västerbottens Norra Fornminnesförenings museum och övriga anläggningar i Skellefteå, har föreningen kommit ett långt stycke på
väg i sina strävanden att kunna på ändamålsenligt sätt visa sina
samlingar och omkring dem skapa ett fritidsområde som genom
sin utformning lockar stadens och bygdens folk till besök, samtidigt som så mycket som möjligt av det som varit karaktäristiskt
för stad och bygd bevaras åt eftervärlden. Få städer i landet torde ha ett område som så väl lämpar sig för ändamålet som just
platsen omkring det gamla militärbostället där det ligger underbart vackert på stranden av Skellefteälven, gränsande omedelbart
till Kyrkstaden och med många minnen från flydda dagar.
Tack vare en utomordentlig förståelse hos de styrande i Skellefteå stad, Skellefteå landskommun och länets landsting, har museiområdet kunnat ges en synnerligen tilltalande utformning.
Naturen har retuscherats med mycket varsam hand. Fyra dammar
ha skapats i den gamla bäckravinen men detta har skett i största
möjliga anslutning till markens naturliga utseende. De olika hitflyttade byggnaderna ha kunnat infogas i miljön på ett mycket
naturligt sätt.
Åtskilligt återstår emellertid ännu innan en första, men mycket
viktig etapp kan anses uppnådd. En av de angelägnaste uppgifterna till nästa sommar blir att kunna färdigställa utställningslokaler i Stora Längan på Nordanå. Samtidigt löses problemet
om magasinslokaler för överskådlig framtid. Det hela är naturligtvis en ekonomisk fråga men den livaktiga föreningen är icke
utan förhoppning om att lyckas.
De första ansatserna till att organisera arbetet på kulturminnesforskningens område i vårt län gjordes i Skellefteå är 1882.
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Efter ett flerårigt energiskt förarbete kallade häradshövding A.
F. Ekewall den 10 nov. detta år till sammanträde å Rådhuset i
Skellefteå för överläggning om bildandet av en fornminnesförening. En rad framstående personer i Skelleftetrakten stodo som
inbjudare till mötet, som enhälligt beslöt att bilda en förening
i vilken häradshövding Ekewall i många år var sekreterare och
drivande kraft. Ett år senare överlät han på föreningen sina betydande samlingar och frågan om ett museum blev aktuell. Ekewall välvde stora planer om en speciell museibyggnad, sände
listor till byarnas åldermän för bidragsteckning o. s. v. Planernas realiserande översteg dock den nybildade föreningens krafter
och samlingarna förde de första åren en ambulerande tillvaro
mellan lokaler i privathus i staden. Det dröjde över 20 år
innan samlingarna fingo en fristad med karaktär av "museum".
I början av 1905 flyttades de till ett litet rött envåningshus på
brandstationen, "gamla brandstationen". Där förvarades de i 21
år. Åren efter 1910 förde föreningen en mycket tynande tillvaro
och mellan 1916 och 1926 låg allt arbete fullständigt nere.
I början av 1926 företogs en välbehövlig omorganisation på
initiativ av bland andra läroverkadjunkten Henning Wikström.
Samtidigt flyttades samlingarna till militärbostället Nyborg som
köpts av staden och ställts till föreningens förfogande som museum. Av den styrelse som detta år valdes kvarstår alltjämt advokaten Sten Palmgren och redaktionssekreterare Ernst Westerlund, valda av föreningen, samt landstingsman Ludwig Brännström, vald av landstinget..
I slutet av 1920-talet lät föreningen uppgöra en plan för Nyborgsområdets ordnande, närmast i anledning av att fråga uppkommit om förvärv av en gammal gård från Kåge. Denna gård
köptes 1928 och 1930 var den flyttad och uppförd å Nyborgsområdet. Gården är en envåningsparstuga med införkammare av
en typ som får anses ha varit representativ för större bondgårdar
pä 1700-talet. Den är uppförd på 1720-talet.
År 1932 förvärvade föreningen ett stolphärbre från Skråmträsk
som är från ungefär samma tid som Kågegården.
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År 1934 köpte staden av patronessan Hilma Markstedt sommarstället Nordanå som gränsar omedelbart till museiområdet.
Även Nordanå med därå uppförda byggnader ställdes till föreningens disposition. Detta förvärv som i ett slag gav föreningen
ökat markutrymme, samt planerna på läroverkets utbyggnad,
rubbade föreningens ursprungliga planering av museiområdet.
Samtidigt hade också frågan om en allmän uppsnyggning av den
av staden inköpta s. k. Bullgroven och det därtill hörande området blivit aktuell. År 1942 uppdrog föreningen åt stadsträdgårdsmästare O. Cullman och stadsingenjör T. Thörngren att
utarbeta förslag till områdets ordnande. Sedan denna plan framlagts och gillats, ingav föreningen 1943 till stadsfullmäktige en
framställning om godkännande av planen samt om erhållande
av ett anslag för 1944 av 5.000 kr. för arbetets påbörjande. Arbetet hade kostnadsberäknats till omkring 75.000 kr.
Nu hade emellertid jubileumsutställningen börjat kasta sin
skugga framför sig och fullmäktige beslöto anslå 50.000 kr. till
arbetet, detta därför att området skulle bli plats för den blivande
utställningen. Arbetet påbörjades på våren 1944 och bedrevs med
all kraft i stadens egen regi under stadsträdgårdsmästarens ledning. Den närmast älven liggande av de fyra dammarna utfördes
av Lejonströms fiskodlingsanstalt som där skulle bedriva uppfödning av fisk. Sent på hösten var det väsentliga av arbetet utfört.
Frågan om förvärv av den Westermarkska stamp- och pressanläggningen i Lindalmström blev även aktuell under 1944, då
anläggningens mångårige ägare, O. A. Westermark, avlidit och
pressen skulle rivas. Förvärvet kom till stånd och båda byggnaderna flyttades och uppfördes i sitt urspungliga skick. Anläggningen här stammar från 1830-talet och var i bruk till år
1943. Den var vida känd i orten, då Westermark var en mycket
skicklig vadmalsberedare och färgare.
På hösten 1944 förvärvades från Granträsk i Kalvträsk kapellförsamling en skvaltkvarn från 1870-talet som flyttades och återuppfördes i naturlig miljö inom området. På initiativ av grosshandlare Svante Lundell och sedan denne av några enskilda lyc-
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kats utverka avsevärda penningbidrag, beslöts att inom museiområdet låta uppföra ett "tjärvräkarhus". Tack vare herr Lundeils energiska arbete var byggnaden uppförd och inredd med
tillhörande redskap i god tid till utställningens öppnande den
20 juni.
Huvudbyggnaden på Nyborg fick sitt nuvarande utseende
1761. Sedan dess torde exteriören inte ha undergått några förändringar av betydelse. Interiören däremot har i viss utsträckning omändrats. De gamla kakelugnarna ha ersatts med nyare
och de flesta taken ha ändrats. Då samlingarna i mitten av 1920talet flyttades in omändrades interiören nödtorftigt genom att en
del montrar insattes och vägarna kläddes med jute till manhöjd.
Behovet av en allmän renovering var stort och denna utfördes
också i samband med att föremålen plockades ned för katalogisering och omändring. Väggarna kläddes med: unit och samtliga
elektriska ledningar omlades. Slutligen målades väggar och golv
i ljus färg.
Arbetet med samlingarnas katalogisering utfördes av fil. d:r
Eva Bergman och fröken Kerstin Berg, Stockholm. Samtidigt planerades av amanuens Hans Beskow, Umeå, 'en fullständig nyuppställning av samlingarna.
Kågegården och Skråmträskhärbret flyttades fram mot och
närmare Nyborg och den lilla boden svängdes in mot gårdsplanen. I samband1 med flyttningen undergick Kågegårdens inre
en välbehövlig reparation. Tidigt på våren påbörjades arbetet
med samlingarnas nyuppställning.
För inredningen av vadmalspressen och stampen svarade Eva
Bergman och dessutom ordnade hon och kompletterade textilavdelningen, vilka arbeten hon utförde på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. I övrigt utfördes arbetet av fil. mag. Herbert
Markström under ledning av amanuens Beskow. På grund av att
en rad märkliga nyförvärv måste beredas plats, tvingades man
att maginsera avsevärda partier av samlingarna i avvaktan på
utrymme i längan på Nordanå. I samband med nyuppsättningen
har en mycket behövlig restaurering av de kyrkliga föremålen utförts.
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I södra ändan av Stora Längan på Nordanå inreddes under
sommaren ett vandrarhem med plats för ett 20-tal bäddar. Det är
den gamla bryggstugan som efter grundlig ombyggnad utgör
stommen till ett av de trevligaste vandrarhemmen i Norrland.
Huvudbyggnaden på Nordanå har även grundligt restaurerats
och dess popularitet som en uppskattad plats för bröllop och
andra familjetillställningar har, sedan utställningen avslutats, ytterligare befästs.
Mycket har kunnat göras men många och betydelsefulla arbetsuppgifter återstå. Sedan de för dagen mest trängande behoven
avhjälpts torde föreningen bland annat komma att inrikta sig på
en museibyggnad där samlingarna under mera betryggande former kunna bevaras för framtiden. Det målet synes visserligen
ganska avlägset just nu, men ouppnåeligt är det ingalunda.
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Några synpunkter på de arkeologiska
frågorna i nedre Skelleftedalen.
Av Ernst Westerlund

Om man till frågan om nedre Skelleftedalens arkeologi vill
anknyta några reflexioner, bör man av flera skäl begränsa sig
till området från övre Degerbyn och Stämningsgården och ut
mot havet. Går man ytterligare ett stycke västerut, blir höjden
över havet så pass stor, att man har att räkna med en annan
kategori av fynd än dem man påträffar längre ned. Man träffar,
med andra ord, de trakter där havsstranden gick för omkring
4.000 år sedan, och tvingas att rent geografiskt utsträcka området vida utöver den trakt som man vanligtvis menar då man
talar om nedre ådalen.
En blick på kartan förklarar detta förhållande, men avslöjar
samtidigt, att man i området närmast havet tvingas räkna med
landet söder om Ursviksfjärden ända ned mot Bureå och den
udde, som sticker ut i havet norr om Skelleftehamn, ty den nuvarande fjärden var avsevärt bredare vid den tid det är fråga
om. Bodaträsket t. ex. låg i nivå med havet till långt in i bronsåldern. Skogspartiet mellan Yttervik och Bureå — och f. ö.
långt söder därom — var i själva verket en söndersplittrad
skärgård. Från den del av viken som över Fiarrsjön och Bursjön gick in mot Bodaträsket ha vi för övrigt nyligen fått
fram ett tidigt bronsåldersfynd, nämligen skaftet av en paddelåra.
På holmarna i den dåvarande skärgården eller längre mot
väster, på fjärdens båda stränder, finner man lämningar efter
en jämförelsevis talrik befolkning. Det vore givetvis av stort
intresse om man kunde utreda när dessa människor kom hit,
hur lång tidrymd lämningarna omspänna och huruvida man kan
härleda den härstädes sedan 1300-talets början urkundligt be-

95

visade bofasta befolkningen till människor, varav åtskilliga fått
de gravmonument som till ett nu känt antal av minst ett 100-tal
ligga på den forna havsvikens stränder.
Svårigheterna äro avsevärda när det gäller att svara på dessa
frågor därför att hållpunkterna äro osäkra. I rätt hög grad beror detta på att någon vetenskaplig undersökning av de fasta
fornlämningarna inte blivit utförd. Flertalet äro förresten illa
skadade. Särskilt ha de mindre rösena varit utsatta för åverkan,
då ju vem som helst på en kort stund kan kasta upp en liten
samling stenar och i grunden spoliera allt som kunde ge goda
ledtrådar.
Det utan konkurrens äldsta fyndet i ådalen kanske inledningsvis bör omnämnas. Det är älgskelettet som 1945 framgrävdtes på
2,7 m. djup vid Norra Järnvägsgatan i Skellefteå stad. Älgen
har förmodligen druknat här under Ancylustidens sista skede
för ungefär 7.000 år siedan. Fyndet är så omskrivet att det torde
räcka med ett påpekande om att det veterligen är det största fynd
av subfossil älg som påträffats i landet.
Eftersom havsstranden då i stort sett gick i skogstrakterna ett
stycke nedanför Varuträsk, kan man naturligtvis inte vänta sig
finna spår av människa i nedre Skelleftedalen från denna tid.
Spåren efter stenåldersfolket äro av naturliga skäl mycket få i
nedre ådalen. Det är inte många höjder som nå upp till 50—60metersnivån eller däröver. De få som nå upp, utgjordes av kala
skär som inte erbjödo betingelser för bosättning. Stenåldersfolket bodde i de långgrunda havsvikarnas innersta del, därpå
ha vi exempel från alla ådalar. Den dåtida bosättningen får man
alltså söka i Medletrakten eller — och framförallt — kring
Skråmträskets nordände där en kraftig koloni fanns.
De nio, eventuellt tio föremål av sten som hittills påträffats
inom det område varom här är fråga, äro förmodligen — med
ett par undantag? — tappade under jakt- eller fiskefärder. Från
Lund ha vi en rätmejsel av sandsten och en klubba med skafthål
samt dessutom en bred pilspets av mörkgrå flinta och en flintkniv. Å Norrböle har hittats en spjutspets av rödbrun skiffer
och en hacka av grönaktig skiffer. Från Hedensbyn kommer en
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yxa av liknande stenart och från Mullbacka och Kroksjön ett par
kvartsspetsar. Slutligen har en pålitlig sagesman omtalat att
man söder om älven, omedelbart öster om älvsbron vid grundgrävning hittat "en yxa av sten med skafthål". Föremålet är förkommet.
De flesta av våra förhistoriska fynd häruppe — för att inte
säga alla — ha ju framkommit vid odlingar. Mark på sådan
nivå, att dylika fynd kunna påräknas, är inte odlad alls i nedre
ådalen. Att på måfå, med ledning av landskapets topografi,
söka efter fynd, är ju som att leta en nål i en höstack. Här har
man intet annat att göra än att vänta på slumpen, och utsikterna
förefalla minimala.
De enda fasta fornlämningar vi känna från området, utgöres
av gravar. Flertalet äro av befolkningen kända och ett stort antal sedan länge förtecknade. Vid en inventering som jag företagit sistlidna sommar, ha emellertid åtskilliga nya upptäckts. I
de ftesta fall har befolkningen klart för sig att det är fråga om
gravar, men denna uppfattning är i regel litterärt påverkad. I ett
par säkra fall har jag belägg för att man anser det vara fråga
om ryssgravar. Denna åsikt är för övrigt mycket utbredd på
andra håll.
I Kågedalen fick jag för många år sedan av en gammal man
en intressant uppgift. Han kallade gravarna för "Jättongraiser",
ordagrant "Jätteungarnas rösen". Då gubben var i det närmaste analfabet, var han säkert inte litterärt påverkad. Även från
annat håll inom samma område och av en person som var några
tiotal år äldre än den nyssnämnde sagesmannen, föreligger en
exakt lika uppgift. Man behöver i denna benämning inte nödvändigtvis inlägga annan tolkning än att det är ett folkligt försök att förklara dessa väldiga stenrösens tillkomst. Det intressanta är att man alltid tycks haft klart för sig att det är gravar.
Låt oss nu titta närmare på de rösen som finnas i Skelleftedalen!
På Örberget, ungefär en km. rakt söder om Harrbäckssand,
endast något 100-tal meter öster om vägen till badplatsen, strax
söder om kraftledningen, ligger ett av ådalens största och mest
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intressanta gravfält. Det kan närmast jämföras med Ytterviksfältet fastän kanske något mindre. Fältet innehåller med största
säkerhet minst ett 15-tal gravar, kanske åtskilligt ñera. Höjden
över havet är 39 meter.
Om man börjar i fältets västra ände, har man först på bergets
västligaste del, där det stupar ganska brant, ett röse som är c:a
50 m. i omkrets och c:a 2,5 m. högt. Röset som tydligen är mycket omsorgsfullt byggt, har en synnerligen väl utförd fotkedja.
Jag skulle tro att röset ifråga om omsorgsfullt utförande saknar
motstycke i Skelleftedalen.
Omkring 50 m. öster om detta röse ligger fältets största grav.
Röset är c:a 75 m. i omkrets och c:a 2 m. högt. Dess byggnad
är egendomlig såtillvida, att toppen är platt och bildar en platå
med minst 10 m. diameter. Även detta röse har fotkedja. Att här
avgöra gravskicket är omöjligt utan undersökning då röset förefaller vara i det närmaste orört.
På bergets utlöpare mot söder, c:a 75 m. söder om nyssnämnda rösen, ligger ett skeppsformigt, lågt röse, c:a 10 m. långt,
4,5 m. brett och 0,75 m. högt. Röset som förefaller vara byggt i
en naturlig fördjupning i berget, är orienterat i norr—söder.
Med största sannolikhet är det en brandgrav.
Öster om största röset, där berget övergår i starkt stenblandad mark, som sakta sluttar mot sydost och öster, finns ett antal
små jordblandade rösen. Med ett undantag äro de varandra
tämligen lika i storlek och byggnad. De höja sig endast obetydligt öv'er markens nivå, några decimeter i flertalet fall, och äro i
regel cirkelrunda med c:a 1 m. diameter. Ibland bestå de av tämligen små stenar, lagda i cirkel i marknivån.
Det nyssnämnda undantaget utgöres av ett lågt runt röse, som
troligen varit c:a 3 m. i diameter och antagligen föga mer än
0,50 m. högt. Det är för länge sedan illa spolierat.
Ett par, trehundra meter nordost om dessa gravar höjer sig
terrängen åter. På berget som går i dagen, ligga ganska nära
varandra, fyra rösen, tre rätt stora och ett mindre. Bergshöjden
kallas av befolkningen Sjöberget. Västligaste röset är oansenligt,
c:a 10 m. i omkrets och c:a 0,70 m. högt. Röset är en brandgrav.
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Ett 25-tal meter öster härom, ligger ett runt röse, c:a 30 m. i omkrets och 2 m. högt. Röset är öppnat, men knappast till botten.
Det saknar sannolikt kista och är alltså troligen brandgrav. Under den sten som är nedkastad kan man iakttaga att röset har en
omsorgsfullt byggd fotkedja.
Ett 25-tal meter öster om detta röse ligger ytterligare ett som
är av samma storlek och byggnadssätt med undantag av att fotkedja icke kunnat iakttagas. Ytterligare ett stycke åt öster ligger
fältets största röse. Dess byggnad är identisk med de nyssnämnda, men omkretsen torde vara c:a 35 m.
För övrigt är hela terrängen bemängd med sten, längre åt
öster av ett ganska stort skravelstenfält. I närheten av gravarna
har jag trott mig iakttaga smärre stensamlingar ordnade av människohand. Vidare påträffar man på flera ställen cirkelrunda,
några dm. djupa gropar som borde undersökas, vilket emellertid
inte kan ske utan grävning. Jag misstänker att en dylik undersökning skulle bjuda på många överraskningar.
På Sjöheden, endast någon km. nordost om Ursvikens kapell,
ligger ett av de största och ståtligaste rösen som finns efter Norrlandskusten i en grupp om tre mindre, varav ett närmast torde
vara att betrakta som rösbotten. Alldeles intill och öster om det
stora röset har jag för övrigt trott mig kunna konstatera förekomsten av flera små, jordblandade gravrösen. Jag vill i detta
sammanhang avslöja, att jag alltid, då jag påträffat ett eller flera
stora rösen som i sin omedelbara närhet ha s. k. rösbottnar,
frestas till det antagandet att de stora rösena äro avsevärt' yngre,
och att, då de större rösena byggdes i en senare period, har man,
för att underlätta arbetet helt enkelt' tagit sten från förut på gravplatsen liggande rösen.
Det ovan nämnda stora röset är c:a 70 m. i omkrets och c:a
4 m. högt. På grund av att en del sten är bortplockad på flera
stallen i periferien, kan man iakttaga att rätt tjocka skifferplattor
lagts upp i ring som en liten mur, sannolikt runt om. Denna ring
är väl inte fotkedja i vanlig mening men ser ut att ha ungefär
samma karaktär. I rosets mitt är en tämligen djup grop uppplockad men det förefaller osannolikt att den når till botten. C:a
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75 m. söder om stora röset ligger ett annat, betydligt mindre,
c:a 1,5 m. högt och 20 m. i omkrets. Ett litet stycke öster om
stora röset återfinnes den omtalade rösbottnen. Samtliga rösen
äro rätt väl bibehållna. Höjden över havet är 44 m.
Drygt en km. längre åt nordväst, 600—700 m. väster om vägen
till Harrbäckssand, ligger en grupp om fyra rösen på en skogklädd, stenbunden ås som sträcker sig i nordväst—sydost. Höjden över havet har uppskattats till något över 30 m. Det östligaste och största röset i denna grupp är c:a 3 m. högt och c:a
40 m. i omkrets. Nästa ligger alldeles intill och är c:a 3 m. högt
och 30 m. i omkrets. I dess botten ser man en kista av vanlig typ,
orienterad i sydost—nordväst. Stor hjärtformig sten över kistans
sydostände.
Omkring 100 m. väster om dessa rösen på samma grusås, ligga
de två övriga i gruppen. Östra röset som är uppkastat, är 2 m.
högt och c:a 25 m. i omkrets. Det andra ligger på berg i dagen
och har varit c:a 1 m. högt och 15 m. i omkrets. Kista för obränt
lik.
Nära 2 km. sydost om kartans (1:50.000) Rävhusberget, ligger en mindre bergknalle, alldeles intill och norr om cykelstigen
som går till Sillskatan. Det är detta berg som av befolkningen
kallas Rävhusberget. Höjden över havet är 47 m. Här ligga tre
rösen efter bergknallens krön i omedelbar närhet av varandra.
Västligaste röset är c:a 20 m. i omkrets och 1 m. högt. Illa spolierat. Strax öster härom ligger röset nr 2, c:a 15 m. i omkrets
och 0,80 m. högt. I röset finns en kista orienterad i norr—söder,
c:a 1,3 m. lång och 0,50 m. bred. Röset har varit omsorgsfullt
byggt av väl valda hällar. Enligt uppgift har man i kistan hittat
bitar av rätt grova, brända ben.
Omedelbart öster härom ligger det tredje röset, c:a 15 m. i omkrets, Tydligen byggt i en naturlig fördjupning i berget. Röset
är starkt skadat men sannolikt har här funnits en kista, troligen
icke fullt manslång.
På toppen av Risberget i Hedensbyn ligga tre rösen. På grund
av att de äro svårt spolierade är det svårt att uppskatta storleken.
Två av dem torde ha varit omkring 2 m. höga och c:a 10 m. i
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omkrets, det tredje något mindre. Man tycker sig kunna urskilja
att det är fråga om sex gravplatser.
Inom Skellefteå stads område ligga åtta rosen. Sju av dem ligga på en skogsås, intill odling på söder sida Getberget, intill
kraftledningen. Det åttonde ligger på Getbergets topp. Sistnämnda röse är c:a 25 m. i omkrets och drygt 1 m. högt. Det är starkt
spolierat. Fyra av de sju rösena nedanför berget äro möjligen
orörda. De äro c:a 10 m. i omkrets och kanske 0,70 m. höga. De
övriga tre som varit c:a 25 m. i omkrets äro bortförda varför endast de numera starkt överväxta bottnarna återstå. Stenen uppges ha krossats till mackadam för gatuarbeten i Skellefteå stad.
Höjden över havet är inte känd, men torde för de lägre inte vara
mycket över 20 m. Getberget är troligen omkring 40 m. högt.
I sydkanten av den höjd som i norr begränsar Sjungande
dalen, c:a 1.000 meter väster om skjutbanan och endast ett par
hundra meter norr om odlingen ligger ett antal rösen, förmodligen fyra. De ligga i samma långsträckta dalgång som rösena
nedanför Getberget. Det tydligast markerade röset är c:a 18 m. i
omkrets och c:a 0,60 m. högt. Strax öster härom ligga de övriga
tre. Buskvegetationen är så frodig att den försvårar iakttagelser.
Enligt uppgift' av en gammal man skulle häradshövding Ekewall
på sin tid ha undersökt rösena med okänt resultat.
På södra sidan om den väg som från Degerbyn leder in i Degerbyängarna, knappa 400 m. söder om den punkt där nya högspänningsledningen korsar vägen, på en liten bergknalle med utsikt över en stor del av ådalen, ligga minst tre rösen. Tyvärr äro
två av dem nästan alldeles bortkörda av Skellefteå stads kraftverk och det tredje är skadat genom att man tagit sten till kraftledningens stolpar.
Största röset som är c:a 30 m. i omkrets och c:a 2 m. högt,
förefaller vara byggt i en naturlig fördjupning. Det förefaller
osannolikt att det är fråga om en kistgrav, men uteslutet är det
ingalunda, närmast därför att en person som för 40 år sedan såg
rösena uppger att där fanns en "hällkista".
De två övriga rösena äro så skadade att man endast gissnings-
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vis kan uppskatta deras storlek. Ett av dem förefaller ha varit
runt. Av allt att döma ha de icke innehållit kista för obränt lik.
Här bör kanske även omnämnas de 8 rösen som ligga ett stycke
öster om Varuträsket. De tillhöra en typ som dr Gustaf Hallström kallar de norrländska skogsrösena (Fornvännen 1924. Häfte
4, sid. 279) och vill datera till övergångstid mellan romersk tid
och folkvandringstid. På 11 :te kilometern av landsvägen från
Skellefteå, just där vägen går över en myr och c:a 450 m. norr
om vägen, ligger en låg skogklädd ås. På åsen äro rösena byggda inom ett mycket begränsat område. De äro alla små, ovala,
c:a 0,50 m. höga och 2,5 m.—3 m. långa, samt ett par meter breda. Flöjden över havet är c:a 100 m. Rösena äro orörda. Minsta
röset består av stenar, upplagda kring en större flat sten. Utan
att rubba denna kan man sticka handen under den varvid man
får fram kol ur marken.
Som redan inledningsvis påpekades, råder det en viss svårighet att i yttersta skärgården exakt avgränsa de områden mot
söder som i här berörda avseende böra hänföras till ådalen. Hit
skulle jag emellertid vilja hänföra de tre rösen som ligga strax
intill och öster om kustlandsvägen invid en prickstig ned mot
havet som kallas Fiskvägen. Två av rösena äro otvetydiga kistgravar. Det tredje är uppkastat kring en stor sten på grusbotten.
Rösena äro c:a 25 m. i omkrets och torde ha varit bortåt 2 m.
höga. Två av dem äro som sagt uppkastade, medan det tredje
förefaller orört. Exakta höjden över havet är inte känd, men den
torde vara drygt 30 m.
Följer man härifrån kustlandsvägen mot Skellefteå fram till
Yttervik, kommer man till ådalens, såvitt' nu är känt, största och
intressantaste gravfält, känt av alla resande som foro vägen fram
före den nya vägens tillkomst, då ett av rösena ligger omedelbart
intill gamla vägen. Gravfältet ligger uppe på heden, inte långt
från gårdarna i Yttervik, där gamla och nya vägarna skiljas, alldeles intill vägen till Båtviken. På denna skogklädda, starkt stenbemängda grusås, ligga rösena inom ett område som inte torde
vara mycket över 200 m. långt och 100 m. brett. Av allt att döma
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äro alla gravtyper representerade, från små jordblandade rösen
till det stora röset vid vägen som varit minst 3 m. högt.
Häradshövding A. F. Ekewall som år 1881 undersökte detta
gravfält skriver därom följande:
"År 1876 räknade jag å detta fält 23 gravrösen; och numera
är deras antal endast 13, av vilka allenast 4 äro orubbade" . . .
Han fortsätter sin undersökningsberättelse på följande sätt:
"Runt röse utan hällkista (härmed avses tydligen det stora röset
intill vägen). Omkretsen 47,10 m., höjden 2,5 m. Detta röse hade
förut varit öppnat ända ned till botten, å vilken fanns mörk jord,
blandad med kol. En sten liknande en avslagen yxa med slipad
egg, tillvaratogs. (Stenen är en yxa eller hacka av skiffer S. Fl. M.
7043: B).
Runt röse utan kista (alldeles intill det ovannämnda). Omkretsen 26,77 m. höjden 2 m. Upprivet ned till botten. Intet anmärkningsvärt.
Skeppsformigt röse, undersökt år 1877 av herr riksantikvarien
H. Hildebrand. (Under hänvisning härtill lämnar Ekewall röset
orört).
Ovalt röse utan kista. Längd 5 m., höjd 1 m. Jämväl detta röse
hade förut varit öppnat, men icke ned till botten, å vilket kol tillvaratogs.
Runt röse utan kista omkrets 25,12 m., höjd 1,78 m. Förut
öppnat, men icke ned till botten, å vilken tillvaratogs kol och
bland dem en sten som hade form av en pilspets.
Skeppsformigt röse utan kista. Orubbat. Längd 15 m., bredd
på mitten 8 m. På botten i detta röse funnos tre runda stenkretsar, en i mitten och en mitt mellan mitten och vardera ändan av
röset. I alla dessa rundlar, vilkas diameter i botten var ungefär
1/2 meter funnos och tillvaratogs kol.
På mitten av rosets södra yttersida varseblevs en sten, vars utåt vända sida var jämn, samt utanför samma sten en mossbelupen
upphöjning; undersöktes detta ställe närmare, varvid befanns att
den utåtvända ytan av nämnda sten, vars längd var 1,14 m. och
höjd från 0,56 till 0,58 m., bildade inre väggen av en kvadratformig, med häll täckt stenlåda, 0,44 m. lång och bred samt 0,37
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m. hög, vars övriga väggar voro bildade av stenar, vilkas jämnaste sidor voro vända inåt lådan. I denna låda funnos jämväl
och tillvaratogos kol, av vilka några syntes vara porösa. 1 detta
röse tillvaratogos dessutom tre stenar, vilkas former påminde om
hugg- eller krossvapen.
Runt röse med kista, omkrets 37,68 m., höjd 3 m. I mitten av
detta röse, vilket förut varit öppnat, fanns upprest en stenhäll
0,83 m. lång, 0,65 m. bred och 0,13 m. tjock. Den syntes ha varit
lock till en under densamma befintlig öppen kista med längdriktningning i öster och väster. Kistans längd endast en meter och
största bredd 0,50 m. Å kistans botten mörk jord och kol i riklig
mängd. Två stenar liknande pilspetsar tillvaratogos.
1 fortsättningen beskriver Ekewall tre sammanbyggda rösen,
samtliga brandgravar från vilka han tillvaratagit kol inom små
runda stensättningar. I ett av dem gör han en intressant iakttagelse som han beskriver på följande sätt:
" D å vid västra sidan av den öppning som sålunda gjorts i
rosets mitt, bemärktes en ordentligt satt stenmur av 1,5 m. höjd
och 2 m. längd, borttogs översta, västra delen av röset ned till
stenmurens övre yta, vilken var täckt med flata stenar och hällar. Under dessa var stenmurens yta, som var en meter bred,
jämnad med ett lager av småsten och grus, ovanpå vilket fanns
ett lager av träkol. Det syntes som skulle å denna regelbundna
stenmur vars form påminde om ett altare, någon förbränning
försiggått. Jämväl stenmuren borttogs, då mitt under densamma
påträffades en rund stensättning, innehållande kol och täckt med
en häll 0,70 m. lång, 0,38 m. bred och 0,15 m. tjock."
I ytterligare ett röse finner han kol på botten och omnämner
slutligen ett avlångt och ett runt röse, båda utkastade.
Ekevalls iakttagelser stämma mycket bra med dem man än i dag
kan göra på ort och ställe. Ytterligare åverkan har skett å en del
av rösena och det är möjligt att något eller några äro helt bortförda. Mellan de av Ekewall iakttagna rösena ligga emellertid ett
flertal mycket oansenliga dylika som undgått hans uppmärksamhet. Antalet gravplatser är minst ett 20-tal, sannolikt flera.
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Exakta höjden över havet är inte känd, men den uppskattas till
c:a 40 m.
Såvitt känt är, saknas gravar i terrängen kring Innervik, ett
förhållande som kan bero på särskilda orsaker, varom mera
längre fram. Det bör kanske påpekas, att så snart man söker
rösen i terrängen kring de äldsta byarna så brukar man så osvikligt säkert hitta dem, att motsatsen är förbluffande.
Man får fortsätta fram till Tjärns by för att hitta nästa gravfält. Strax öster om vägen till Rönnbäcken, på bergets nordsluttning, ungefär rakt söder om punkt 10,60 och föga mer än 100'
m. söder om odlad mark, ligga 12 rösen. Det väsentligaste är
c:a 30 m. i omkrets och 2 m. högt. Strax söder härom ännu ett
stort röse med kista, omkring 45 m. i omkrets och 3 m. högt.
Rakt öster härom ligga de övriga. De äro låga och 12 å 15 m. i
omkrets.
Strax söder om St. Öretjärn, där berget börjar slutta mot dalen
i Flocktjärn, ligga ett par rösen. Båda äro runda, c:a 25 m. L
omkrets och 1,5 m. höga. Rösena äro utkastade, omöjligt att avgöra om ända till botten. De ligga på c:a 100 m:s höjd ö. h.
Efter en ängsväg som går över Brönet i Lund, strax innan
vägen kommer ned till odlingarna i söder, ligger en rösbotten,
d. v. s. vad som är kvar sedan stenen som bildade röset, bortkörts. En äldre man som sett röset orört, uppskattade dess höjd
till c:a 1,5 m. och omkretsen till c:a 20 m. Röset är totalt spolierat..
Möjligen skulle en undersökning av bottnen kunna ge besked om
gravskicket som gissningsvis kan anges vara brandgrav.
Strax öster om den väg som leder till gårdarna vid Falkträskets,
västra ända ligga tre stensamlingar som k u n n a vara rösen.
De ligga i närheten av gamla grustag varför de endast med
största tvekan medtagas här. Indikationen på gravar är dock så;
stark att en undersökning borde ske.
Längre åt väster, på Vitbergets västsluttning, har jag trott mig
finna fyra rösen. De ligga i stenfattig terräng, men förete alla
tecken på att verkligen vara gravrösen. Dock torde de i så fall
inte kunna hänföras till den mest vanliga typen.
På samma höjdsträckning men längre åt öster har jag iakttagit
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några små byggnadsverk av människohand, av ganska förbryllande beskaffenhet. Första intrycket blir att byggnadsverken äro
uppförda av lekande barn. Den teorin måste dock avfärdas ty
barn kunna inte ha lekt i dessa kilometervida skogar. Byggnadsverken likna mest små brotrappor, omsorgsfullt byggda av små
sten. De äro c:a 60 cm. breda och 40 cm. höga och börja med
två eller tre trappsteg för att avslutas med en kvadratisk, plan
överdel, c:a 60X60 cm. I området, där skravelsten förekommer
rikligt, finns tre eller fyra dylika små "altaren". Otvivelaktigt är
att de äro byggda av människohand, om till lek och tidsfördriv
•eller i annat syfte, är för närvarande omöjligt att' avgöra.
Den synnerligen skogiga, av berg och stenåsar uppfyllda terrängen söder om Sunnanå och Lund, är f. ö. inte så grundligt
undersökt, att man kan vara säker om att alla rösena äro upptäckta. Åsarna och bergen äro på vissa ställen bemängda med
skravelsten i stora massor, varför endast ett tränat öga kan avgöra huruvida det är gravar eller inte. Detta kan vara en av orsakerna till att befolkningen inte känner till förekomsten av rösen.
Jag har icke kontrollerade uppgifter om att ett dussin rösen skulle
finnas här. Sannolikt är emellertid att man här kan vänta ytterligare upptäckter.
Det torde ligga i öppen dag att man av det material som sålunda föreligger inte kan dra allt för vittgående och detaljerade
slutsatser. En grundlig undersökning av gravarna är ett av
huvudvillkoren för att begreppen skola klarna. I stort sett känner
man emellertid till gravskicket genom att gravarna äro utkastade
av "skattsökare" och nyfikna.
Man kan dock först och främst konstatera att gravfälten noga
ansluta sig till den nuvarande bygden. Så är faktiskt inte överallt förhållandet. Det finns exempel på förhistoriska gravar i områden som senare övergivits därför att det i närheten t. ex. inte
fanns tillräckligt goda förutsättningar för jordbruk. I nedre Skelleftedalen får man omedelbart den känslan att de döda fördes
•endast ett kort stycke från boplatsen och lades i röse.
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Härnäst ställes man även inom detta område inför det faktum
att alla kända förhistoriska gravar äro rösen. Här får man ta i
betraktande att den hittills odlade marken i allmänhet ligger på
en mycket låg nivå, på många, eller rent av de flesta ställen, där
det så sent som långt in i historisk tid svallade hav. Jordhögar,
speciellt om de ej ha anmärkningsvärda dimensioner, tilldraga
sig inte någon uppmärksamhet i småkuperad och på ojämnheter
rik skogsterräng. Här finns det — på 15-metersnivån? — hopp
om ytterligare upptäckter.
Studerar man den terräng där gravrösena byggts, finner man
att de placerats på berg eller på de starkt stenmängda åsar varav ådalen begränsas. Man kommer att få svårt att upptäcka terräng av tillräcklig höjd över havet där inte marken är så stenbemängd att det varit ytterligt svårt att skotta ihop en tillräckligt stor jordhög med primitiva redskap. Det har varit mycket
lättare att bygga ett röse.
Den tanken har framkastats att röset efter Norrlandskusten är
en av speciella förhållanden framkallad "efterapning" av högen.
Jag är böjd för att tro att det ligger en kärna av sanning i detta.
På många av de större gravfälten finner man både gravar för
obrända lik och brandgravar. Gravarna för obrända lik äro till
sitt byggnadssätt identiska, endast storleken varierar. Brandgravarna däremot förete större olikheter. Där finner man det cirkelrunda röset med kol i botten. I några äro kolen samlade inom
en stenring av c:a 0,50 m. diameter. Andra äro låga och långa,
spetsovala eller rektangulära och här ha bålresterna nedsatts i
små kistor av sten, i åtminstone ett fall, flera i rad i samma röse.
Stora, runda rösen med enstaka brandgravar i små kistor äro
också kända. Det sannolikaste är att de små jordblandade rösena
äro brandgravar. Höjden över havet varierar mellan knappa 20
m. — inom angränsande områden finner man rösen ännu lägre
— och upp till 100 m. Ytterst få rösen ligga på sistnämnda höjd.
Jag känner endast till ett par från Skelleftedalen.
Förutsätter man en kontinuerlig bebyggelse som direkt fortsättning på stenåldersbosättningen, skulle rösena omspänna en
tidrymd av omkring 3.000 år. 1 själva verket torde man dock få
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antaga att stenåldern levat kvar rått långt ned i bronsåldern.
Bronsyxan från Kusmark torde inte vara äldre än c:a 1000 f. Kr.,
kanske ännu senare. Bälteprydnaden från Flarken är kanske något
tidigare åtminstone som typ.
Om man alltså antar att stenåldern sträckte sig ett gott stycke
ned i andra årtusendet före Kristus, i varje fall vad angår ¡en del
vanligare bruks- och "vardagsredskap", så bör man å andra
sidan erinra sig att begravning vid kyrkorna knappast torde ha
blivit allmän förrän tidigast mot 1200-talets slut. Man har anledning misstänka att den hedniska begravningsseden höll i sig
ännu längre på sina håll. Det vore ytterst intressant att få fastslaget, huruvida de minsta rösena på en del gravfält betyda gravsättningar ned i begynnande kristen tid. Det kan anföras att jag
sydväst om Drängsmark anser mig ha påträffat ett helt gravfält
av mycket små, jordblandade rösen. Detta meddelas emellertid
med all möjlig reservation enär någon undersökning av de små
kullarna inte skett.
Med ledning av undersökningar i angränsande områden är
man som bekant böjd för att hänföra ett stort antal av kuströsena
till järnåldern, kanske företrädesvis till dess senare del. Å andra
sidan har man längre söderut efter norrlandskusten — I Gästrikland, Ångermanland och Medelpad — kunnat datera en del
rösen till bronsåldern.
K. Rygh har efter undersökning av ett stort antal rösen i
Trondheimstrakten (rösena äro till sin byggnad identiska med
dem som finnas efter Norrlandskusten) påträffat bronsåldersfynd
i 10 av 22 undersökta rösen. Eskil Olsson som undersökt rösen
i Ångermanland har den uppfattningen att dylika, med icke fullt
manslånga kistor, innehållande brända ben tillhöra bronsåldern,
medan rösen med stora kistor för obrända lik, tillhöra järnåldern. Jag vågar för närvarande inte hysa en bestämd åsikt i det
avseendet men antalet bronsåldersrösen når säkerligen inte upp
till inemot 50 procent. Jag känner för ögonblicket inte till mer
än omkring ett hälft dussin rösen med dylika korta kistor efter
länsdelens norra kust.
I detta sammanhang har Ekewalls iakttagelse av "stenaltaret"
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i röset på Ytterviksfältet sitt särskilda intresse. Montelius fann i
en bronsåldershög i Hammarlöv i Skåne ett altare av kullersten
med spår efter offring, och Otto Rydbeck tror sig i Drottninghögen i Hälsingborg likaledes ha hittat ett altare. Skifferyxan som
Ekewall fann i stora röset närmast vägen i Yttervik, drar rosets
datering bakåt ansenligt. Förutom dessa förhållanden och ytterligare indicier finns ett, tyvärr osäkert fynd, en del av en bronsdolk från ett röse i Byske. Allting pekar dock bestämt på att åtskilliga av rösena böra dateras till bronsåldern.
Kan man nu tänka sig en kontinuitet i bebyggelsen över en tidrymd av över 2.500 år när man inte påträffat mer än ett drygt
100-tal gravar, låt vara att i dessa begravts ett avsevärt större
antal personer?
Naturligtvis kan man det. Varje avliden fick säkerligen inte ett
så ståtligt monument som flertalet av dessa gravar äro. Det har
man bl. a. belägg för ur Ynglingasagan där det i 8:e kapitlet
heter:
"Oden satte i sitt land de lagar som förut gällt hos åsarna.
Sålunda föreskrev han att man skulle bränna alla döda och bära
deras ägodelar på bålet med dem . . . Askan skulle man kasta ut
i sjön eller gräva ned i jorden och efter bättre folk skulle man
göra en hög till minne och efter alla dem som det var karlatag i
skulle man resa bautastenar . . ."
Frågan om sambandet mellan den jämförelsevis talrika befolkning som vid stenålderns slut bodde i Skråmträsktrakten — och
på flera andra platser längs den gamla stenålderskusten — och den
bebyggelse som åtminstone bevisligen århundradena efter Kr.
äger rum i nedre ådalen, är t. v. dunkel. Det är hittills endast inom Kågedalen man har säkra — om än t. v. enstaka — fynd från
forntidens alla perioder. Under de senaste åren har dock det ena
fyndet efter det andra framkommit inom norra länsdelen, som
tydligt visar att landet inte var fullständigt avfolkat vilket man
tidigare trodde. Man kan, som nyss påpekats, konstatera förekomsten av en blomstrande bygd längs länets norra kust' vid
gånggriftstidens slut. Denna boplats- och jägarkultur utvisar t.
o. m. flera speciella särdrag. Inflytande söderifrån har dock hela
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tiden varit påtagligt. Det har länge synts som om denna kultur
dött ut i tomma intet och ett nytt folk med kännedom om metallerna, främst järnet, kommit efter en flera hundra år lång tidslucka.
Orsakerna till fyndfattigdomen under bronsåldern och den
äldre järnåldern ha utgjort en källa till många spekulationer. Att
en plötslig klimatförsämring satt in och gjort landet obeboeligt
har länge varit den stående förklaringen. Att en dylik försämring
ägt rum torde väl vara ostridigt, men åtskillig kritik har riktats
mot antagandet att den varit av så svår beskaffenhet att all bebyggelse upphört'. Kritikerna torde få rätt ty vi ha sett att det
ena fyndet efter det andra visar att människor funnits här under
bronsåldern även om befolkningen tunnats ut.
Bronsåldersfolket bröt i regel inte ny bygd utan blandade sig
med det boplats- och jägarfolk som var bärare av gånggriftsoch hällkistkulturen. Häruppe var säkert det fåtaliga bronsåldersfolkets redskaps- och föremålsbestånd av den metall som gett perioden dess namn, ringa. Det är min absoluta övertygelse att vi
så småningom skola finna ytterligare spår efter detta folk i närheten av den gamla stenålderskusten. Det är mycket rimligt antaga att bronsen kom efter de gamla stenåldersfärdvägarna söderifrån.
Fyndfattigdomen från denna tid är f. ö. inte någonting enbart
för våra trakter utmärkande. Den kan skönjas inte bara i Nordskandinavien utan även i Finland och Ostbalticum. Men då fynden från Finland och Norge äro mycket talrikare och gå längre
norrut än efter den svenska kusten, har man anledning till de
bästa förhoppningar om att i en framtid kunna vinna klarare
överblick över perioden även vad våra trakter angår.
När folkmängden häruppe åter börjar öka, utbreder den sig
jämförelsevis snabbt, inte bara efter kusten utan så småningom
allt länge inåt landet. Vid hednatidens slut har den nått långt
uppåt fjälltrakterna. Expansionen beror nog inte bara på att
fimbulvintern släppt sitt grepp. Omkring tiden för Kristi födelse
blevo förbindelserna med romarna och germanerna på konti-
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nenten livliga och återhämtningen efter hand allt kraftigare..
Folket bredde ut sig mot norr och de sparsamt befolkade ådalarna få mottaga ett kraftigt befolkningstillskott. Denna utveckling
fortgår och stadgas under hela järnåldern.
Ett stort antal av de i det föregående uppräknade gravrösena.
torde man, som ovan sagts, kunna härröra till järnåldern och
många skäl tala för att de bli allt talrikare mot periodens slut.
Folkökningen hade säkerligen sina reella skäl. Den östgotiske
munken Jordanes som omkring 550 e. Kr. skrev sin historia " O m
goternas ursprung och dåd" lämnar en del uppgifter som förmodligen till stor del förklara den kraftiga exansionen.
— Ett annat folk bor där (i Skandia) nämligen suehans . . .
som medelst handeln genom otaliga andra folk sända till bruk för
romarna de sappherinska skinnen, och dessa äro berömda för
sin svarta färg . . . skriver han. Pälshandeln måste alltså ha varit
betydande och i norr funnos rika jaktmarker, endast befolkade
med en mycket svag folkstam. Ligger det någonting så alldeles
orimligt i att antaga att Kågefyndet medförts hit upp som bytesvara? Häruppe fanns ingenting annat i värde jämförligt med
pälsverk att byta sig till. Jag tycker den förklaringen är synnerligen plausibel, särskilt sedan den gamla teorien om att fyndet
ovillkorligen måste ha kommit direkt från andra sidan Östersjön,
sannolikt måste övergivas.
Så långt torde man emellertid kunna komma med ledning av
de fynd vi känna till, att' trakten oavbrutet varit befolkad sedan
yngre stenåldern, låt vara att endast en svag spillra överlevde
fimbulvintern. Traktens definitiva besittningstagande, som börjar i början av vår tideräkning, har kontinuerligt fortsatt sedan
dess.
Vid hednatidens slut torde något hundratal människor varit
bosatta i nedre ådalen, fördelade på ett 10-tal platser. Befolkningen har varit talrikast i höjd med Ursviken—Yttervik. Den
som inte vill erkänna sambandet mellan hednatidens slut och den
begynnande medeltiden borde studera förhållandena i Skellefte-'
och Kågedalarna. Här ligga de gamla gravplatserna anhopade
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omedelbart intill den nutida och medeltida bebyggelsen. Särskilt
tydligt är detta i Kågedalen. Snart sagt varje upphöjning i landskapet som ligger tillräckligt högt, har en eller flera gravrösen.
Det förhållandet att den vid medeltidens slut mycket stora byn
Innervik icke har några gravar i sin omedelbara närhet anser jag
kunna förklaras därigenom att byns marker i allmänhet ligga
lågt. Avståndet till gravfältet i Yttervik är för övrigt inte långt,
ty fältet ligger på vikens södra strand, snett emot den nuvarande
byn. Dessutom kan man mycket väl tänka sig att då havet sjönk
undan så pass att betingelserna för jordbruk uppstodo, lågo de
bästa markerna någon kilometer längre in, mitt för nuvarande
Innervik, där den breda, grunda viken snabbt blev fastmark. Vid
en successiv övergång till allmännare fä- och jordbruk, koncentrerades snart bygden dit betingelserna voro störst.
Om nu det påståendet är riktigt att befolkningen var talrikast
så långt ned i ådalen, frågar man sig kanske varför centralplatsen
kom att förläggas så långt in som där Skellefteå lfs. kyrka nu ligger. Härtill finns flera förklaringar. Traditionen om en tidigare
hednisk kultplats i trakten, kan mycket väl dölja en kärna av sanning. Dessutom låg här den stora havsvikens innersta%del vid den
tid det är fråga om. Ådalen smalnar påtagligt och man kan konstatera att här var ett bra färjställe, i själva verket det första ställe
där älven, från mynningen räknat, någorlunda bekvämt kunde
övergås. Färjstället har använts ända till dess bron vid kyrkan
byggdes och färja blev överflödig.
Den lucka som några trott sig finna häruppe i sambandet mellan hednatid och begynnande medeltid, är säkert i viktiga delar
uppkonstruerad. Det arkeologiska materialet pekar tydligt på tidiga förbindelser med centra i Medelpad och Helsingland. Det
är säkerligen ingen, tillfällighet att bland kolonisatörerna efter
Nöteborgsfreden återfinnes bl. a. en helsingestorman. Redan 10
år efter Nöteborgsfreden testamenterar en ångermanlänning laxfisket i Byske till Helgeanshuset i Stockholm.
Den begynnande medeltiden bjuder häruppe på många intressanta spörsmål som tarva sitt eget kapitel.
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Slutligen några ord i rasfrågan, fastän det kanske ligger en
smula vid sidan om ämnet. Här skulle man kort och gott kunna
inskränka sig till ett konstaterande av att man ingenting vet, ty
antropologiskt material saknas fullständigt. Det är emellertid
ganska frestande att spekulera i denna fråga, även om framtida
upptäckter komma med hårdhänta korrigeringar.
Under de allra sista åren har forskningen försiktigt och trevande börjat söka sig fram efter en delvis ny väg när det gäller
de antropologiska frågorna i vårt land. De perspektiv som man
tror sig skymta, erbjuda mycket av intresse för just våra trakter.
Gånggriftstidens människor häruppe vars tillvaro karaktäriseras av flintan och skiffern, voro tydligen ett fredligt jägar- och
fiskarfolk, möjligen med ett obetydligt fäbruk. Utpräglade stridsvapen saknas helt. Tidigare har man accepterat teorien om att
de människor som trängde in i vårt land efter istiden voro våra
"germanska" förfäder. Men indoeuroperna bröto inte upp från
sitt urhem i trakterna bortom Ural förrän omkring 2.000 f. Kr.,
drogo nedåt Kaspiska havet för att så småningom tränga in över
Europa och till slut nå vårt land. Detta kan inte ha skett förrän
vid gånggriftstidens slut. Invandrarna karaktäriseras bl. a. av de
stora båtformiga stridsyxorna, som förekomma även häruppe —
forntidens rikaste provins under stenåldern vad Norrlands beträffar! Detta folk skulle alltså ha tängt undan eller lagt under
sig det fredliga jägar- och fiskarfolket. Man kan inte freda sig
från den närliggande misstanken att detta bortträngande skett
ganska våldsamt. Därpå skulle de kvarlämnade väldiga anhopningarna av verktyg i bl. a. Bjursele, Kusmark och Bygdsiljum
kunna tyda. En katastrof i en eller annan form måste ha drabbat
de människor som kvarlämnat sin dyrbaraste egendom i dussintal eller hundratal. Fynden bära prägel av att ha grävts ned eller
lämnats av folk i största hast under livsfara.
Båtyxefolket skulle alltså vara våra förfäder. Man tycker sig
bakom dessa svaga spår, skönja stora omvälvningar av genomgripande betydelse. Det är ingalunda uteslutet att vi efter dessa
linjer så småningom komma att få förklaring på åtminstone en
av de många svårlösta gåtorna i vår landsdels äldsta historia.
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Tjärhovet, Körran, Skellefteå.
Av Svante Lundeli.

Tjärhovet Körran vid sekelskiftet.

Att bestämma tiden, då de första tunnorna upplades, vräktes
och sedan exporterades från Körran, är svårt.
En år 1661 upprättad karta, som förvaras i i Lantmäteriarkivet,
angav redan då namnet Körran. Olika versioner har framkommit
att å denna karta angivna namn ej ha sitt samband med tjära
utan skulle härleda sig från en gammal benämning för kyrkobesökarnas tjuderplats. Detta antagande kan i viss mån vara
riktigt, då vi veta, att platsen mellan nuvarande Nordanå och
kaptensbostället Nyborg på sin tid var marknadsplats. Genom
de undersökningar och jämförelser som gjorts å andra tjärhov,
beträffande de olika tjärupplagens ålder, kan dock med fog på-
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stås, att Körran redan i början av 1600-talet var bygdens tjärupplag.
År 1918 försåldes av enskild person den stelnade tjärmassa,
tjärbark, som hade bildat jordskorpan. Vid mätningar, som då
företogs på vissa avsnitt av området, konstaterades att tjärmassan på många ställen hade ett djup av 1 y 2 meter. I denna tjärmassa lågo nerpressade otympliga vedbakar som undan för un-

Tjärhovet har upphört. De uppbrutna vedbakarna hoplagda i travar.

dan hade lagts på marken för möjliggörandet av transport av
tunnorna.
Enligt kungl. förordning blevo borgarna och handelsmännen
år 1662 i städer och på handelsplatser ålagda att flytta sina tjärbodar till hamnen eller särskild upplagsplats, tjärhov. Under den
gångna tiden kan man säga, att all andlig såväl som kommersiell verksamhet grupperade sig kring kyrkan. Vad var då naturligare, vad Skellefteå vidkommer, än att förlägga fjärupplaget till
Körran, där den låg på betryggande avstånd ur brandsynpunkt
från kyrkan, kyrkstugor och marknadsbodar. Vid inrättandet av
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sådant upplag var man på grund av kommunikationerna tvungen
se till, att detsamma låg lämpligt till, i närheten av vatten, för
exportens skull. Körran var synnerligen lämplig, då det var fråga
om att efter vräkning och packning rulla ned tunnorna i sjön.
Naturen hade på förhand skapat dessa betingelser genom den
lilla dalsänka, som än i dag finns mellan fru Bergs tomt och planteringen. De sista tunnorna, som funnos på tjärhovet, var år
1918.

De sista tjärtunnorna å Körran år 1918. Tjärhuset låg tidigare
på platsen närmast bakom tjärtunnorna.

Hur stort område omfattade tjärhovet? Detsamma utgjorde
hela parkområdet till läroverkets gräns, fram emot nuvarande
ankdammen samt vissa sydligare delar av Bäärnhielms och Lundells nuvarande tomter, hela Strandgatan mot Tjärhovsgatan
samt nuvarande kvarteren Abborren 1 och 12, d. v. s. hela det
område, som tidigare disponerades av staden för dess gamla
varmbadhus, som nedrevs våren 1931. Varje uppköpare hade, åtminstone under 1800-talet, egna tjärhus, där de förvarade sina
redskap, reservtunnor, vidjeband m. m., samt vid behov på hösten
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inlade osåld tjära. Ett tjärhus var beläget mitt på plan för nuvarande Körrparken, och detta disponerades av firma A. Markstedt & Söner m. fl. och ett på västra sidan av Körrparken. Ett
annat var beläget vid fru Bäärnhielms nuvarande inkörsport och
disponerades av handelshuset Hellberg och handelsman Wiklund. Umeborna hade sitt tjärhus förlagt å tomten där stadens
gamla badhus förut stod.
Om sättet för uppköp av tjäran mellan handelsmännen och
brännarna känna vi bra litet till. Förmodligen var det' alltid fråga om rena bytesaffärer. Bönderna hade under tidigare århundraden ej stor tillgång på mynt, varför de genom utbyte av fisk,
fågel och tjära voro tvungna använda dessa för erhållandet av
behövliga livsmedel och förbrukningsartiklar. Eftersom Skellefteå
under tidigare århundraden ej haft stapelrättigheter, dominerades
all handel av Umeå och Piteå köpmän. Umeborna gjorde upp
sina tjäraffärer vid Våffeldagen vid en marknad, som samtidigt
pågick i orten.Tjärbrännaren hade då ungefärlig vetskap, om hur
stor hans "dal" skulle bli. På basis av den myckenhet tjära han
avsåg leverera kommande sommar, kunde han redan då få ut det
nödvändigaste i förskott. Man kan med stor sannolikhet antaga
att vid alla affärer, inom vilket område det än berörde, avsluten
skedde med köpmännen under marknaden.
Tjärpriserna 1880—1890 voro 15 kr. för hel- och 7: 50 för
halvtunna. Svagåret 1867—68 betalades endast 11 kr. för heltunna. En tom heltunna kostade 2 kr., halv 1 kr. Forlön för
tjära under förstnämnda tid var från Norsjö kr. 1: 50 och från
Malå 2: 50 å 3 kr. pr heltunna. Förtjänsten blev därför, i synnerhet för dem som ej hade egna hästar, ej stor.
I gamla tider, i synnerhet före vägarna blevo till, kom tjäran
ner till Körran vintertid. Den var då bränd sommaren förut och
kallades "vintertjära". Även sedan de viktigaste vägarna uppåt
Lappmarken blevo färdigbyggda, kom densamma ner på vintern.
Detta kunde bero på, att bränningen hade blivit försenad på
grund av olämplig väderlek eller höstregnets inträdande. Vägarna voro då ofarbara för dylika tunga transporter.
Ute i bygderna, tändes i regel, därest vädret var lämpligt,
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dalen strax efter midsommar, och någon vecka efteråt, vid böndagshelgen, började de första tjärfororna komma till Körran.
Tjäran benämndes då sommar- eller årstjära.
Tjärbönderna hade 3 högst 4 heltunnor eller 7—8 halvtunnor
på lasset och i början, innan vägarna blevo någotsånär skapliga, användes enaxlade lastvagnar. Kring 1880 började halvtunnorna komma ut i marknaden, och bönderna levererade gärna
tjära i denna förpackning, emedan de fingo en krona mer efter
heltunna räknat. Tjäran kom i huvudsak västerifrån och passerade då, om den kom från byarna i södra delarna av socknen,
gamla bron, kyrkan och sedan vägen förbi Lugnet nedför backen
och efter "Skogsvägen" fram till Körran. Även sedan järnvägen
kom fram till Bastuträsk, togs tjära ned från Norsjö och Malå,
detta på grund av att handelshusen hade sina inspektörer däruppe, som skötte om varubyten med bönderna. Kring 1840-talet
när väg bröts fram till nya staden och bron hade byggts vid
Körrbäcken, använde man den vägen och vek sedan utav vid
stadens första tvärgata, Tjärhovsgatan, förbi Sundlings färgeri,
varefter man var framme vid tjärhovet.
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Det var ingen ovanlig syn, en tidig sommarmorgon, få se ett
50- ä 60-tal lasskörare redan vid 5- ä 6-tiden på morgonen stå
och vänta på att få avlämna sina tunnor och få dem inmärkta.

H tö M

Fr. v. Swartling & Brännströms, Hellbergs handelshus och
A. Markstedt & Söners inmärkningsmärken.

Varje tjäruppköpare hade sitt ombud på platsen som antecknade
ägarens namn på tunnorna samt förde egna anteckningar över,
vad han emottagit för sin handelsmans räkning. Oftast kommo
flera bönder från samma by, och såg man då till att de fingo
sina tjärpartier lagda i närheten av varandra. Sedan tjäran var
avlämnad, hade forbönderna, vilka i de flesta fall vore ägare till
avlevererad tjära, att gå till sitt handelshus, få sin sup och sedan
göra uppköpen. Han kunde aldrig få påräkna att göra avräkning
den gången, utan det skedde, när han kom ner till Skellefteå vid
höstuppköpen, för så vitt det ej lämnades till vintermarknaden.
Vräkning, kryning och packning.
Efter ankomsten fick tjäran "ligga till sig" minst några dagar eller en vecka, innan vräkningen begyntes. Under denna
liggetid hann den tyngre tjärperman att sätta sig på botten. Vräkningen tillgick så, att man slog ett fyrkantigt hål i laggen vid
tunnkanten, där f. ö. förut funnits ett liknande med isatt tapp,
"svicken". In i det nya hålet stacks en smäcker jämten, "spettet",
med vilket man åstadkom rörelser inne i tjärtunnan för att tappa
ut tjärvattnet och tjärperman, den senare var tjock till sin konsistens och låg alltid på botten i tunnan. Den prima tjäran var
lättare och flöt ovanpå, och var den verkligt fin och prima, skiftade färgen i ljusgrönt. När en ljusgrön tunn stråle började
skymta bland perman och tjärvattnet, förstod man, att avfallsprodukterna snart voro uttömda ur tunnan. Gamla vana tjärbrännare brukade före nedkörningen av tjärtunnorna öppna
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"svicken' och tappa ut det mesta tjärvattnet för att undvika
onödig transport av detta. Sedan tjäran legat till sig en vecka
efter första vräkningen, företogs ibland den s. k. omvräkningen
eller kontrollen. Svickhålet öppnades ånyo, spettet drevs in några
gånger, och i regel var det ytterst litet tjärvatten och perma, som
flöt ut. Efter denna kontroll slogs svicken in och den utskjutande
delen vid laggen borthöggs. Efter vräkningen kvalitetsbestämdes
tjäran och indelades i tre kvalitetsmärken: fin, ordinär och grov.
Märkningen skedde vid sprundet. Fintjäran märktes ej men ordinärtjäran med ett snett streck (/) och grovtjäran med ett dubbelkryss (
Tjärvattnet och perman, den senare svart och sotaktig, började under ett senare tidsskede inpå 1800-talet uppsamlas i tunnor, vilka märktes med ett kryss ( X ) v i d sprundet. Påfyllningen av de vräkta tunnorna med tjära vidtogs därefter och
skedde genom sprundet. Före år 1887 avräknades leveranserna
i kannor, efter denna tid i liter. En bonde hade kanske levererat
18 heltunnor, men efter vräkning och packning blev det 16 hela
tunnor och 1 tunna med okänt innehåll. Tjärvräkaren stack då
ner i sprundet en smal ribba av hullingliknande utseende, "stickan", graderad för 2 kannor för varje hulling. Ända in på 1900talet voro bönderna så vana med kannberäkning, att handelshusens uppköpare fingo sköta om omräkningen i liter.
Innan
tjäran var klar för export, skulle krynaren, som var edsvuren,
kontrollera, att tunnorna höllo måttet. Detta skedde genom mätning av tunnonnas inre mått. Förelåg anledning misstänka, att
de ej höllo lagstadgat mått: 48 kannor för hel- eller 24 kannor
för halvtunna, sedermera resp. 125 och 62 y 2 liter, tömde man
helt enkelt ut tjäran och fyllde tunnan med vatten. Ofta förelåg
anledning till ännu noggrannare kontroll, trots att tunnan vid
mätning höll måttet. Man tog nämligen och slog sönder densamma. Staven och '.aggen voro ofantligt tjocka, utom på de ställen man visste kontrollkäpparna skulle tangera, här hade man
täljt ut djupa försänkningar. Sedan tunnan befunnits hålla måttet
åsattes å ena laggens övre kant en ovalt formad stämpel med
ordet: kontroll. Ovanpå tunnan på sprundstaven inbrändes tunnans mått, årtalet samt krynarens kontrollstämpel. Förut använ-

122

1861

co ua
^

Cl.

Sprundstav med kannstämpel, årtal och tjärvräkare Per Eric Nordqvist
kontrollstämpel.

des endast svartstämplar, men blevo dessa senare, vilket år är
ej känt, förklarade olagliga. De utländska köparna fingo sin tjära
med segelfartyg och då ofta tunnorna blevo nerblötta, voro alla
kontrollmärken utplånade genom vätan, varför, som ovan nämnts,
brännstämplarna började användas.

Sprundstav årtal, literstämpel och tjärvräkare Jonas Karlssons
kontrollstämpel.

Nu var den färdig för export. För varje parti, om det berörde 50 eller flera tusen tunnor, utfärdade vräkaren "attest"
som angav, huru stor procent respektive fin, ordinär och grovtjära som innefattades i partiet. Vid vräkningen fick man ur ett
tjärparti cirka 93 % fin, 5 % ordinär och 2 c/0 grovtjära. Som
förut påpekats tillvaratogs tjärperman först under 1800-talet. Den
tjärperma, som tillvaratogs här på Körran, såldes huvudsakligast
till garverierna i Stockholm. Den var ingen exportartikel.
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Innan tunnorna sändes till utskeppningshamnen, Ursviken, såg
exportören till att de å ena laggen fingo hans exportmärke inbränt eller åsätt genom schablon. Av de kända handelshusen under 1800-talet visas här nedan följande skeppningsmärken:

Sidenmark & C:o.,

A. Markstedt & Söner

exportmärke.

exportmärke.

mindre exportmärke.

I början var det bönderna själva, som gjorde sina tomtunnor,
men sedan började fabrikstunnor tillverkas, som vräkarna voro
allt annat än* glada över. Ragvaldsträskborna kunde verkligen
konsten att tillverka prima tomtunnor. Dessa sålde de till tjäruppköparna, som i sin tur avyttrade dem till brännarna.
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Lass med tomma tjärtunnor passera rådman D. R. Markstedts fastighet.

Många handelshus hade den principen att före leveransen av
tunnorna till brännarna märka desamma med sitt inmärkningsmärke för att därmed tvinga tjärbrännarna att leverera tjäran till
dem. Detta sätt att handha försäljningen av tomtunnorna förorsakade inte bara en gång bråk mellan tjärhandlarna.
Före pråmdriftens införande flottades tjäran ner till Ursviken.
Vid utlastningen från Körran brukades tre s. k. "tjärrännor",
vilka voro belägna, en vid nuvarande gamla nerfarten till kallbadhuset, den andra i sänkan öst på backen, där stenpartierna
äro belägna, samt den tredje i dalsänkan mellan Körrparken och
fru Bergs tomt. Sedan tunnorna kommit i vattnet skulle de med
strömmen föras ner till Ursviken. Sju tunnor lades i bredd med
30 tunnor i varje länga, vilka sinsemellan voro sammankopplade
med en kättinglänk. För dylik transport erfordrades endast en
roddbåt med två man, vilka skulle ha översyn över tjärflotten.
Förelåg risk, att någon del av flotten skulle köra på land, ålåg
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det roddarna att bogsera ut den i strömmen. Under senare tidr
sedan pråmdriften kom i gång på älven, lastades alltid tjäran i
pråmar, som antingen fingo driva ner med tre man ombord, som
såg till, att pråmen följde strömfåran, eller bogserades av någon
ångbåt.

Utlastning av tjära i pråm.
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På tidigt stadium hade borgarna i Piteå och Umeå handelsprivilegierna och monopol på tjäran i Skellefteå. Senare utklarerades den via Umeå tullkammardistrikt. Att ingående statistiskt
belysa de årliga kvantiteter, som exporterades från Körran, torde
ställa sig rätt så svårt. Dock kan det vara av intresse veta från
vilka och vilket kvantum, som avsändes därifrån, innan den upphörde som tjärhov. Under åren 1880—90 var den totala exporten
ungefär 18.000 tunnoi; 5.000 vintertjära och 13.000 tunnor sommartjära. Efter de knapphändiga uppgifter, som stått att få, äro
de siffror, som härnedan lämnas för varje exportör approximativa. Firma A. Markstedt & Söner stodo för cirka 7.000 tunnor,
Hellbergs handelshus samma kvantitet, Swartling & Brännström
2.000 och Sidenmark & C:o samma kvantitet.
I den gamla tiden, även sedan ångfartygen kom till, var det
segelfartyget, som skötte fraktfarten av tjära. Det var svenska,
finska och danska seglare av olika typer, och det var även ingen
ovanlig syn att få se holländska holkar lasta (1.100 tunnor) i Ursviken, för destination till sitt hemland. Även långt bort i fjärran
gick tjäran från Skellefteå. Markstedska firman var ett företag
med utomordentligt goda förbindelser och gott anseende som
prima avlastare. Dessa hade ett barkskepp, "Concordia" vars
kapten var Anton Markstedt. Skeppet var vanligtvis destinerat
till Australien, och dess last utgjordes under däck av plank, .på
däck av tjära. En dylik resa tog 2 år i anspråk. I detta sammanhang kan nämnas, att ute i världsmarknaden gällde "Umeåtjära"
såsom en första klassen produkt, men markstedtarna inarbetade
trots detta välkända märke sitt eget, " A M S tre kronor Skellefteå".
Namnet "Skellefteå" blev en ny officiell välkänd tjärexportplats,
vilket allt sedan dess behöll sin rang som en första klassen tjärprodukt. Även Hellbergska handelshuset hade egna fartyg, bland
dem briggen "Johan", byggd på Tellholmsvarvet i Yttervik.
Denna brigg lastade 1.300 tunnor och hann under sommarmånaderna med 3 resor på Stockholm. Fartyget var känt för sin
höga, granna rigg. De ägde även briggen "Juno", som vintertid
var på långresor till utlandet.
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Tjärvräkaren Jonas Karlsson
f. 1852

f 1942

Tjärvräkaren Jonas Jonsson d. y.
f. 1868
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Tjärvräkaren Jonas Jonsson d. ä.
f. 1820

t

1897

Tjärvräkaren Karl Karlsson
f. 1861

T 1937

Tjärvräkaren Anton Eegerstedt
f. 1842

Tjärvräkaren Karl Jonsson

| 1886

f. 1879

Tjärvräkarna
Det har med tydlighet framgått att yrket som tjärvräkare fordrade lång praktik och god bedömningsförmåga. Detta bevisas
bäst därigenom att flera generationer inom samma släkt arbetat
med tjärvräkning.
Följande personer ha varit tjärvräkare på Körran från 1840talet till 1918, då tjärhovet upphörde:
Tjärvräkaren Per Eric Nordqvist, f. 12/10 1807, d 24/4 1889.
(Stadens första bebyggare). Vräkt tjära under tiden 1840—79.
Hemmansägaren Karl Jonsson, Hedensbyn, f. 1823, d. 1887.
Vräkare: under tiden 1850—87.
Hans son:
Hemmansägaren Jonas Karlsson, Hedensbyn, f. 1852, d. 1942.
Vräkare under tiden 1870—1918.
Hans son:
Hemmansägaren Karl Jonsson, Hedensbyn, f. 1879.
Vräkare under tiden 1894—1900.
Ovanstående tre generationer vräkte åt A. Markstedt & Söner.
9
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Hemmansägaren Jonas Jonsson, Hedensbyn, f. 1820, d. 1897.
Vräkare under tiden 1850—97.
Hans son:
F. d. handl. Jonas Jonsson d. y., Koskullskulle, f. 1868.
Vräkare under tiden 1883—1904.
Ovanstående två generationer vräkte åt A. Markstedt & Söner.
Hemmansägaren Karl Karlsson, Hedensbyn, f. 1861, d. 1937.
Vräkte tidvis åren 1885—1910. Arbetade åt Markstedts.
Hemmansägaren Nicke Hedlund, Södra Hedensbyn, födelseoch dödsår okända. Arbetade åt Hellbergs handelshus.
Hemmansägaren "Raste" Nils Petter Hedlund, bror till Nicke,
Morön. Arbetade åt Hellbergs handelshus.
Hemmansägaren Kalle Åström, Morön, var tjärvräkare hos
Swartling & Brännström.
Tjärvräkaren Anton Eegerstedt, Morön, f. 1842, d. 1886
Vräkare åt Swartling & Brännström till sin död år 1886.
Att vara tjärvräkare och samtidigt hemmansägare var ett tungt
arbete. De började sin dag med att vandra från hemmet i Hedensbyn vid 5-tiden på morgonen. Arbetstiden blev lång på Körran.
Först på kvällen vid 8-tiden gingo de hem. Men ofta under sommarsäsongen, då det var bråttom med vräkningen för skeppningens skull, fingo de stå i så gott som hela dygnet, med undantag för någon timmes sömn på de hårda britsarna inne i tjärhuset. Betalningen var ej hög. 10 öre pr hel- och 7 öre pr halvtunna och samlade de upp tjärperma, fingo de 1:50 för besväret.
Dessa priser gällde till omkring år 1900. Inkomsten av vräkningen, vari även innefattades den s. k. packningen, fördelades
mellan vräkarna. En krynare hade 8 öre per hel- och 6 öre per
halvtunna. Denna inkomst behöll krynaren själv.
Tidigare har omnämnts att en hel del tjära kom ned vintertid,
d. s. k. vintertjäran. Så snart vårsolen började värma, ålåg det
vräkarna att komma bort till Körran, rulla ihop och täcka tunnorna, för att de ej skulle glesna. Denna s. k. vintertjära var svår
att vräka, och det tog ofta tid att hinna få den i ordning och
klar för utlastning till första seglare, som kom in till Ursviken
i början av juni.
Vräkarna voro yrkesaristokrater och hade ej något att göra
med lastningen. Detta arbete sköttes om av lejt folk, och var det
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Markstedts tjära, togs arbetskraften från Lejonströms sågverk.
Tjärgubbarna gingo faktiskt och myste av belåtenhet, då tunnorna rullades nerför backsläntorna ned till älven, ty då hade de
gjort sitt värv. Sedan inlastningen i pråm skett, ålåg det endast
vräkaren att kontrollera tunnantalet samt utfärda sin edsvurna
"vräkarattest", som var lagligen bindande och stöd sig inför
domstol.
Utdrag af Domboken hållen hos Rådstufvurätten i Skellefteå den 22 maj 1905.
N:o. 62.
S. D. Företrädde Hemmansägarne Olof Jonsson och Jonas Karlsson båda från Hedensbyn samt anhöll, under förmälan att de
blifvit till tjärvräkare utsedde, att få aflägga ed på att de redligen
och utan försummande skulle fullgöra de uppdrag, som dem i
nämnda egenskap kunde anförtros, Och fingo de en sådan ed gå,
till bevis hvarom utdrag ur domboken skulle dem meddelas.
År och dag som ofvan.
På Rådstufvurättens vägnar:
CARL ÖQUIST.
Man måste beundra dessa granna 1800-talets arbetärgestalter,
som voro en viktig kugge i det led som skapade dåvarande köpmannaverksamhet och tjärexport. En av de sista veteranerna, på
Körran, Jonas Karlsson, besökte jag två år före hans död, då 84
år gammal. När man samtalade med honom om hans arbete och
slit på tjärhovet, kände man sig enkel inför en sådan gestalt av
den gamla arbetarestammen. —
Under gångna århundraden var tjäran inte blott en stor förbrukningsvara för skeppsvarv och impregneringsmedel för olika
ändamål utan även ett värdefullt tillskott till farmakopéen. År
1744 utkom i tryck från Kungl. tryckeriet ett arbete i översättning från engelskan med rubrik: "Tjäruwatns Läkande Kraft
Klarligen förestäld af Doct Georg Berkley Biskop i Cloyne, uti
Irland, tillika med Beskrifning huru thet skal giöras, och Underrättelse, hwarefter man kan veta af Watnets färg och smak om
Tjäran är god och af rätta slaget." I detta arbete rekommenderar
han "tjäruwatn" till nästan alla möjliga sjukdomar, såsom kall-
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brand, feber, skjörbjugg, rödsot, sömnlöshet m. m. Den var
t. o. m. bra mot bröstsjukdomar men skulle då drickas varm.
Onekligen var nog tjärvattnet bra för sitt ändamål, men nog
borde man ha bra mage för att tåla det, i synnerhet när han rekommenderade det som "brunnsdrickningsvatten".
Under arbetets gång var det inte enbart slit och släp, utan
humorn kunde även komma fram hos dåtidens människor.
En dag kom en gumma körande, vilket ej var ovanligt på den
tiden, med ett lass tjära, vars emottagare var swartlingska handelshuset. Bokhållare Brännström, sedermera delägare i firman,
tog emot tjärpartiet. "Ha je, som dem säj, rikti't edschvuri tjäruvräkara?" frågte gumman. "Jo, he hava ve", sa' Brändström,
"dem schväri minst en gång för vor tunn". Och hafva je dåli
tjäru, så schväri dem flair gång för vor tunn'. Så no' vara dem
edschvuri allti."
Även på den tiden voro inte alla människor guds bästa barn.
Kunde man skoja åt sig varor, gjorde man det gladeligen på
tjärans bekostnad. En dag klev en gubbe in på markstedtarnas
kontor, efter att först mycket noggrant ha bundit hästen framför kontorsfönstret, stegade han därefter in med mycket tjäriga
händer. Mannen förklarade, att han var från byn N uppe i landet
och hade börjat bränna tjära, men på grund av att han nu saknade i hemmet det allra nödvändigaste, bad han att få ut ett lass
varor på kommande tjärleverans. Han fick sitt lass och for sin
väg, men aldrig hörde markstedtarna till någon tjära. Vid deras
senare efterforskningar fanns ej ens någon person med detta
namn i angivna by. Mannen hade genom att tjära in händerna
lyckats få ut varorna.
För den som i sin ungdom varje dag sett, vilket liv som pulserade1 på Körran, och nu går där i dess parkgångar, måste man
fråga sig, om det var den gamla goda tiden, som gick. Hela
Körran omfattade under förra hälften av 1800-talet området ända bort till Nordanå. Där funnos flera handelsbodar och bostadshus, och på Nyborg vittnar än i dag det gamla kaptensbostället om den svunna gamla tiden.
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Bidrag till kännedom om 'hembygdens
flora.
Av Lennart Wahlbérg.

Uti Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok "Västerbotten", årgångarna 1923—1927, 1931, 1932, 1938, 1941 och
1942, har jag publicerat en del av mina anteckningar och iakttagelser rörande växtlokaler i länet. Ytterligare fynd hava genom
insända beläggexemplar till Länsherbariet, som jag sköter, blivit
uppenbara, varjämte en del intressanta lokaler, dels anmälts,
dels av mig iakttagits och kungöras härmed:
Cystopteris montana. Denna lilla fina ormbunke, som ej är så
värst ovanlig i fjälltrakterna, finns i länsherbariet från Tärna skn.
Ajonvardo och Strimasund (L. W — g ) samt från Ruomsetjåkko
i Södra Storfjället (H. Lenander); från Vilhelmina skn.Fättjaur
(L. W — g ) ; och från Sorsele skn. trakten av Tjulträsk, (H. Zetterberg) .
Dryopteris austriacay^spinulosa.
Denna hybrid har överlämnats från Lövångers skn. Broträsk (O. Holm 1940).
Asplenium Trichomanes, som är ny för Västerbotten, hittades
av undertecknad d. 25. aug. 1943 i Umeå skn. Skravelsjö på
Hässningsbergets högsta topp i klippspringa (L. W — g ) .
Cryptogramma crispa (Krusbräken) är 1944 återfunnen på
Kittelfjället i Vilhelmina skn. (S. Nordenstam).
Pteris aquilina (Örnbräken) är inskickad från Burträsk skn.
Bodbvn (Wald. Zetterberg).
Blechnum spicant (Kambräken). Kan omtala, att denna stilfulla ormbunke, som för många år sedan av dåvarande Lappfogden D : r Erik Bergström iakttogs i Tärna skn. vid Skälvattnet, nyligen återfunnits av Kand. Bertil Ekholtz på samma plats.
Juniperus

nana.

I länsherbariet finns kvistar av denna fjäll-
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form av enen från Sorsele skn. Norra Storfjällen nära Skirosjön
(L. W - g ) .
Typha latifolia. Ny lokal för fertil förekomst av Kaveldun
upptäcktes 1940 och anmäldes 1944 av Jägm. Jonas Westman
från trakten av Uttersjön i Lövångers skn. Undersökning av
lokalen utfördes sommaren 1945 av Kand. Lennart Holm, som
meddelat, att lokalen, som är belägen S.O. om Uttersjön i en
tjärn, benämnd Degermyrtjärn, är rätt stor och blommande.
Sparganium hyperboreum/minimiim,
sällsynt igelknopphybrid, har hittats och överlämnats från Lycksele skn, Lycksbäckens utlopp i Ume älv (S. N — m ) .
Potamogeton gramineusynatans.
Denna natehubrid finns i
Vb.-herbariet från Åsele lappmark, Gideälven (Th. Wolf).
Nedanstående Carex-hybrider och -arter hava inlagts i länsherbariet:
Carex dioicayparallela,
fin och säker hybrid, rikl. förekommande i Vilhelmina skn. på Daunatjåkkos nordsluttning (S. N-m
1944).
C. dioicayLachenalii
från samma ställe (S. N — m ) .
C. Lachenaliiy^parallela
från samma ställe (S. N — m ) .
C. brunnescensy^dioica från Fredrika skn. Klippens by (S.
N — m 1945).
C. canescensytenella
från Degerfors skn. på krp. Åman öster
om sjön Hjuken (S. N — m ) .
C. canescensytenuiflora
från Lycksele skn. Björkberg (S.
N—m).
C. canescensyLachenalii
från Vilhelmina skn. Kittelfjäll (S.
N—m).
C. canescensydioica från Vilhelmina skn. Svalgonäs och Fredrika skn. Klippens by (S. N — m ) .
C. canescensyelongata
från Fredrika skn. vid Gide älv, mitt
för Remsjöbäckens utlopp (S. N — m ) .
C. flavaXOederi
fr. Holmsunds skn. Obbolaön i myr. (L.
W-g).
C. atratayHalleri
sluttn. (S. N — m ) .
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från Vilhelmina skn. Daunatjåkkos

N.O.

C. rostrataXvesicaria från Sorsele skn. Granträsk (S. N — m ) .
C. rostrataXsaxatilis
fr. Vilhelmina skn. vid Dörrumsjön i
dalen mellan Daunatjåkko och Vuokavare (S. N — m ) .
C. rostratay^rotundata från Lövångers skn. Stormyren i Vebomark (L. Holm) och från en plats norr om N. Broträsket (O.
Holm).
C. canescens~Xdioica ytterligare från Degerfors skn. Buberget
(S. Grapengiesser).
C. tenuiflora från Lycksele skn. vid Bålforsen i vattenhåla på
hälla (L. W — g ) .
C. tenella från Örträsk skn. Långsele i bäckravin väster om
Ö r å n (L. W — g ) .
C. Omithopoda från Lycksele skn. Betsele vid Ume älvs strand
(L. W - g ) .
C. laxa fr. Lycksele skn. å myr vid vägen till Bussjön (L. W-g).
C. Icevir ostris från Lycksele skn. Vindelgransele (S. N — m ) .
C. heleonastes från Vilhelmina skn. Siksjö (Th. Wolf).
C. lapponica från Skellefteå skn. vid Dödmanstjärn (Grapengiesser) .
C. elongata från Fredrika skn. vid Gide älv, mitt för Remsjöbäckens utlopp (S. N — m ) .
C. macloviana från Norsjö skn. Bjursele (Cedergren) och Degerfors skn. Sirapsbacken (nära Hällnäs skogsskola) (Ulf von
Post).
Carex arctogena. År 1932 i aug. hittades denna starr uppe på
Rivovardo (kalfjället) av Nordenstam, som först bestämde den
till C. capitata, men senare trodde att det kunde vara arctogena.
Efter granskning vid R. M . och av Harry Smith har det konsta
terats, att det verkligen är en god arctogena.
Carex pilulifera. År 1931 hittades Pillerstarren i Sävar skn
på flera ställen å Holmöarna (Th. Arwidsson).
Juncus arcticus (Fjälltåg) inlagd 1944 fr. Vilhelmina skn.
Daunatjåkko vid Dörrumsjöns nordvästra ända (S. N — m ) .
Luzula nemorosa (Vitfryle) är inlämnad från Lycksele stad,
järnvägsskärning vid villa Ryd samt från Lycksele skn. vid Arvåns järnvägsstn. (S. N — m ) .
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Luzula miiltijloraxsudetica
inkommen från Fredrika skn. vid
Gide älv, nära Remsjöbäckens utlopp. (S. N — m ) .
Allium schcenoprasum
(Gräslök) hittades av undertecknad
1942 i Umeå skn. vid "Kont", ytterst vid havet i Västerfjärden på
öde strand rikt. (L. W — g ) .
Polygonatum officinale (Getrams) har hittats i Burträsks skn.
vid Långmyrforsen på en ö i Sikån (W. Zetterberg). Förr funnen på Balklinten i Bjurholms skn. (L. W — g ) .
Cypripedium calcéolus uppgives finnas i Vilhelmina skn. å
krp. Varesåsen enligt Folkskollärare Nils Eriksson.
E p i p o g i u m aphyllum (Skogsfrun). Exemplar inlämnade från
Burträsk skn. Norrliden och uppgives även finnas vid Blisterliden (Wald. Zetterberg).
Salix repens (Krypvide), som är vanlig i kustlandet och ofta
hybridrserar med S. arenaria, är ytterst sällsynt i lappmarkerna.
Den enda med säkerhet kända lokalen i Lycksele skn. finns vid
Långtjärn nära Ålavan, där den dock ej är riktigt ren utan hybridiserar, dels med arenaria, dels med myrtilloides (S. N — m ) .
Beläggex. av båda dessa hybrider därifrån finns i länsherbariet.
Salix fragilisXpentandra.
Ett gammalt träd finns i Umeå stad
uti Döbelns park nära Strandgatan (L. W — g ) .
Salix arbuscula (Dvärgträdsvide). Ny lokal funnen 1944 i
Åsele lappmark, Vilhelmina skn., vid Stensjöarna väster om
Vuokavare nära Daunatjåkko (S. N — m ) .
Salix arbuscula/Jierbacea
finns i länsherbariet, tagen 1912 i
Sorsele skn. under Stupipakte i Ammarfjällen (D. Gaunitz).
Salix hastataylanata.
1944 funnen i Vilhelmina skn. i Valovardos sluttn. mot övre Fättjaur (S. N — m ) .
Salix herbaceayjanata
insänd 1944 fr. Vilhelmina skn. Daunatjåkkos sluttn. mot Fättjaur — en enda liten buske (S. N — m ) .
Salix polaris ävensom Salix herbacea/polaris
finns rikl. i
Daunatjåkko (L. W — g ) .
Myrica gale (Pors), som är vanlig i kustlandet är ytterst sällsynt i lappmarkerna. Den enda nu säkert kända lokalen i Lycksele skn. hittades 1941 vid Ängsbäcken mellan Siksele och Forsholm (S. N — m ) . Beläggex. mottaget.
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Betula nanay^pubescens. Ex. insänt från Skellefteå skn., myr
norr om staden (Grapengiesser 1945).
Alnus incana
f. curvati—pinnata Wittr. Denna vackra, mycket flikiga form
av Gråal hittades 1903 av undertecknad i Vännäs skn. Nyby i en
ravin vid Ume älvs norra strand S.O. om järnvägsbron och finns
nu som prydnadsträd inplanterad i en del trädgårdar i Nyby
m. fl. ställen. Ett ex. nedsändes och inplanterades i Bergianska
trädgården i Stockholm, där det växt stort och är en sevärdhet.
Se i övrigt artikel i årsboken "Västerbotten" årg. 1927, sid.
238—239! (L. Wahlberg).
Rumex aquaticus. En inlandslokal upptäcktes 1945 i Lycksele
skn. Betsele vid Umeälvens strand (L. W — g ) .
Rumex aquaticusy^domesticus.
År 1943 överlämnades ett ex.
fr. Skellefteå av denna hybrid (G. R. Cedergren).
Rumex domesticusy^obtusifolius
finns i herbariet fr. Umeå
stad: kajen nedanför kv. Vikingen (L. W — g ) .
Anemone nemorosa (Vitsippa). En ny lokal hittades 1944 i
Umeå skn. vid foten av Degerberget, norra sidan. (Adjunkt G.
Appelgren).
Chelidonium majus (Skelört) finns från Bureå skn. Bureå vid
stenmur (Cedergren).
Papaver Rhceas (Kornvallmo). Umeå skn. Grisbacka i kornåker (E. Wahlberg).
Draba nemorosa insänd fr. ny lokal i Skellefteå skn. Kroksjöra
vid Forsbergsberget på sydsidan (Cedergren).
Arabidopsis thaliana (Backtrav) tagen i Umeå stad: H a g a
(E. Wahlberg).
Tilloea aquatica (Fyrling) finns i Sävar skn. Ostnäs, Sörfjärden (L. Holm).
Saxífraga cotyledon (Fjällbrud). Endast två lokaler kända i'
Vb. län, näml. stor lokal på Gräskevardo och en mindre lokal på
Brandsfjället. Båda lokalerna i Tärna skn (L. W — g ) .
Sorbus aucuparia f. glabrata. Insänd fr. Skellefteå skn. Falkberget (Grapengiesser 1944).
Sorbus AriaXaucuparia
(Oxelhybrid) finns från Umeå stad:
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Älvsbacka i trädgård, Storgatan 60. — bestämd av F. Hedlund
- (L. W - g ) .
Sorbus Aria/Jennica
finns från trädgård i Myckle, Skellefteå
skn. (Grapengiesser 1944).
Alchemilla norvegica finns från Sorsele skn. Gargnäs och från
Lycksele skn. Vindelgransele, väst om älven mitt för Forsvall
<S. N — m ) .
Rubus arcticusy^idceus. Denna sällsynta hybridbuske i Umeå
skn. "Backen", som var den enda kända i Sverige, har tyvärr utgått. Den är alldeles utplånad genom oförsiktig körning på närbelägna vägen. (L. W — g ) .
Rubus arcticus var. leuciticus (Neum.) Syn. var. flor alb. (Vit
åkerbärsblomma) finns i Umeå skn. Baggböle i älvbacke nära
Koddisgränsen och i Vännäs vid första mindre järnv.-övergången
söder om Vännäs järnv.-stn samt i Sävar skn. Gunnisholm på
bäckkant nära Täfteån — även bären äro vita — (L. W — g ) .
Rubus arcticus f. schizopetalus (Neum.) med flikiga kronblad
finns från Hörnefors skn. Skäret Vaplan i synnerligen vackra exemplar. Den växer även i Umeå skn. vid Degernäs by
(L. W - g ) .
Amelanchier spicata (Blåhägg) växer i Umeå stad förvildad i
grustag uppe på Stadsliden (L. Holm).
Rosa acicularié (Finnrosen) lever fortfarande kvar och frodas
på sin lokal i Skellefteå skn. vid Furunäs, d. v. s. å Kalkstensmyrens östra sida (L. W — g ) .
Oenista pilosa (Hårginsten) finns fortfarande kvar på den säregna lokalen Skäret Vitågern i Skeppsvik, Sävar socken.
Erodium cicutarium (Skatnäva) har insänts från Skellefteå
skn. S. Hedensbyn (Cedergren).
Polygala amarella (Sump-jungfrulin) inlämnad från Burträsk
.skn. Andersfors (Wald. Zetterberg).
Euphorbia exigua (Småtörel) tillfällig. Hittad i trädgård i
Mesele, Degerfors skn. och insänd till länsherbariet (Skollär. O.
A. Olofsson).
Hypericum perforatum,
Sävenäs (Cedergren).
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hittad och insänd från Skellefteå skn.,

Viola arvensis/tricolor
(S. N — m ) .

insänd från

Lycksele skn. Knaften

Lythrum salicaria (Fackelros från inlandslokal) insänd från
Burträsk skn. Bodbyn (W. Z — g ) .
Aegopodium podagraria (Kirskål) insänd från Fällfors skn.
Fällfors by, där den växte på dikeskant. (Cedergren).
Armeria maritima var. Sibirica (Gräsnejlika). Denna ishavsform upptäcktes d. 12 aug. 1945 i klippspringa på ett skär i
Västerfjärden, Holmsunds skn. Fyndet är det andra i Sverige
och märkligt! (L. W — g ) .
Symphytum asperutn (Taggvallört), ev. hybrid med offininale,
hittades 1943 och insändes fr. Skellefteå skn., där den växte i
dike vid Falkträsket (Cedergren).
Linaria repensycyulgaris, inkommen från Skellefteå skn. Sävenäs lastageplats (Cedergren).
Oalium trijlorum, insänd från Skellefteå skn. Slind — växte i
granskog (Cedergren).
Oalium Mollugo/yeram,
hittad i Umeå skn. Strömbäck på
tomter efter gamla glasbruket (L. W — g ) .
Viburnum Opulus inlämnad från Burträsk skn. och tagen vid
Långmyrforsen i Sikån (W. Z — g ) .
Valeriana salina (Pleijel) insänd från Skellefteå skn., havsstrand vid Snedsviken (Gragengiesser).
Bidens tripartita, hittad 1943 i Holmsunds skn. Lövön vid
bron över Lövöviken (L. W — g ) .
Tussilago farfara f. roseola, tagen i Vilhelmina skn. på N . Ö .
sidan av Daunatjåkko vid en bäck. (S. N — m ) .
Petasites frigidus hittad i Burträsk skn. Kalvträsk vid Smörselet (Wald. Z — g ) .
Campanula uniflora L. har sommaren 1945 hittats av Fil.
kand. Olof Rune i Åsele lappmark, Vilhelmina skn., å L a s t e r f j ä l l e t på tre ställen, nämligen på Avafjäll norr om toppen,
på Tjårronjuonje n.ö. delen och på höjdrygg mellan sistnämnda
topp och p. 1033 (nordsidan om denna rygg). På och i närheten
av Lasterfjället samt i fjällområdet väster och sydväst därom
fram mot norska gränsen hittade Rune dessutom bl. a. Astragalus
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norvegicus, Carex rufina och C. parallela, Draba nivalis, Erigeron unalaschkense, Oentiana tenella, Koenigia islandica,
Poa
laxa, och Sagina intermedia, allt intressanta fynd, märkligast är
dock Campanula uniflora, som ansetts vara en bicentrisk art. Se
Sv. Bot. Tidskrift 1945, Bd 39, H. 4, sid. 301.
Ett herbarium kan ju aldrig sägas vara fullständigt. Ständigt
tillkomma nya former, hybrider och även arter, men länsherbariet håller nu, vad kärlväxterna beträffar, på att innehålla de
flesta huvudarterna i länet och mycket annat. Ännu fattas ju något, men ej mycket och insamlingen kommer att fortsättas. Arbetet har ju tagit sin tid — omkring 20 år — , men det har varit
intressant och gått bra, tack vare skickliga och flitiga medhjälpare, sådana som Sten Orapengiesser, Sten Nordenstam, Gösta
R. Cedergren, Otto Holm med söner, Bröderna Oaunitz, G. H.
von Post med söner, Gust. Fridner m. fl., till vilka jag ber att fä
frambära Hembygdsföreningens varma tack för all god hjälp.
Vidare ber jag att få tacka Skogschefen Wald. Zetterberg för en
samling Burträsk-växter, som han i år överlämnat till länsherbariets samlingar. Slutligen vill jag omnämna att överenskommelse träffats om byte av Vb.-växter (dubbletter) mellan länsherbariet och Riksmuseets Botaniska avdelning i Stockholm och att
härifrån redan nedsänts 222 dylika växter och att hit anlänt
några paket växter från Riksmuseet.
Även till länsherbariets rätt stora samling av Alger, Mossor,
Lavar och Svampar har en del nytt tillkommit:
En rar sötvattensalg Nitella batrachosperma från Skellefteå
skn. Falkträsket, nedsänkt i slam, fertil. Förr ej funnen nordligare än i Södermanland. Hittad den 14 okt. 1942 (leg. Gösta
R. Cedergren).
Mossan Webera nutans
fr. Skellefteå skn., tagen
Förr funnen blott på två
skutan. Hittad d. 26 juni
Mossan Bryum
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var. ccespitosa (Webera syn. Bryum)
N. om Huvudberget i klippspringor.
ställen i Jämtland: Ström och Åre1939 (leg. Gösta R. Cedergren).

inclinatum

(Brid.) Br.& Sch. Hittad d. 2/6

1943 i Umeå stad på Stora Hotellets terrass (västra sid.) uti en
springa i stenmuren (leg. L. W — g ) .
Vitmossarten Sphagnum squarrosum hittad i Umeå skn. Röbäcksskogen, mitt emot Backens kyrka i ravin vid Circaea alpinalokalen (leg. L. W — g ) .
Fransvitmossa Sphagnum fimbriatum
hittad våren 1943 i
Umeå skn. Baggböle i Prästsjön (leg. L. W — g ) .
Aulacomnium palustre (Hedv.) Schwaeag. Reffelmossa, hittad
d. 18 aug 1945 i Umeå skn. Ströms by i skogsdunge nära landsvägen. (leg. L. W — g , det. H. Persson).
Xanthoria parietina, gul Vägglav på poppelstammar, hittad i
okt. 1943 i Umeå stad: Älvsbacka (leg. L. W — g ) .
Dessutom nedanstående Svampar:
Marasmius perforans (Barrbrosking) (leg. S. O. Blomquist).
Clavaria ligula (Klubbsvamp) (leg. S. O. Blomquist).
Polyporus cinnabarinus (Cinnober-ticka), hittad 1936 i Degerfors skn: Mesele på torr rönnstam (leg. O. A. Olofsson).
Dessutom har i Sv. bot. tidskrift 1942, B d 36, häfte 4, sid.
475, varit införd en notis om att i vårt län gjorts ett fynd, det
första i Sverige, av citrongula laven Cetraria pinastri var. Soralifera, som i juli 1941 hittats i Åsele lappmark, Dorotea skn., på
toppen av Iljasberget vid Mårdsjö, på ett litet stenblock i granskog. Denna var. har, utom soredierna i kanterna, 1—2 mm.
stora konvexa fläcksoredier på bålens yta. (leg. G. Engdahl, det.
Rolf Santesson).
REDOGÖRELSE
för länsherbariets samlingar, som äro inordnade i ett snyggt
skåp på länsmuseet i Umeå.
Fanerogamer och kärl kryptogamer:
Den 1 november 1945 finns i Västerbottens läns herbarium
fullt inordnade följande a n t a l a r t e r , incl. varieteter, förmer
och hybrider:
barlastväxter
42
cultväxter
67
förvildade växter
17
tillfälligt förekommande växter
15 141

141

Taraxaca
Hieraciiformer

36
128

av släktet Carex
av släktet Salix

103
68

av övriga arter

812
Summa a r t e r , incl. former 1288 st.
Antal v ä x t a r k = 3115 fullt klistrade och inordnade.
Av mossor, lavar, alger och svampar
finns dessutom en rätt stor samling, delvis ordnad.
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Föreningsmeddelanden.

STYRELSEMEDLEMMAR.
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå.
v. Ordförande: Lektor Anders Arner, Umeå.
Sekreterare: Amanuens Hans Beskow, Umeå.

1943-1946.
Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå.
Kapten Sven Huldt, Umeå.
Konsul A. Unander-Scharin, Umeå.
Fabrikör Hilding Carlsson, Umeå.
Folkskollärare Bertil Borin, Västerhiske.
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå.
Kyrkoherde Oscar Ericsson, Fredrika.
Folkskollärare Nils Eriksson, Skansholm.
Kyrkoherde F. Berlin, Lycksele.

1944—1947.
Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå.
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå.
Folkskollärare Ruben Ådell, Åsele.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.
Fröken Mina Lundqvist, Drängsmarksby.
Kontorschef Axel Söderberg, Umeå.
Lektor Seth Larsson, Umeå.
Folkskoleinspektör E. Wästegård, Umeå.
Fru Elsa Grubbström, Sävar.
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1945-1948.
Redaktör Ernst Westerlund, Skellefteå.
Fil. Kand. Carl Segerståhl, Vindeln.
överstelöjtnant L. Wahlberg, Umeå.
Rektor Fredrik Borelius, Vindeln.
Folkskollärare Simon Johansson, Teg.
Fru Ragnhild Sandström, Överboda.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
Landskamrer D. Wilén, Umeå.
Advokat Sten Palmgren, Skellefteå.

1946-1949.
Kyrkoherde A. Råde, Nordmaling.
Länsjägmästare K. E. Kallin, Umeå.
Artist Evert Larsson, Hössjö.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Direktör Erik Bengtsson, Skelleftehamn.
Drätseldirektör Harald Bengtsson, Umeå.
Överlärare Carl H. Nyström, Bureå.
Komminister A. Guldbrandzen, Dorotea.
Styrelseledamöter utsedda av stadsfullmäktige

i Umeå:

Redaktör E. Dufvenberg, Umeå.
Redaktör K. Gafvelin, Umeå.
Arbetsutskottet.
Ordförande: Landstingsdirektör Gust. Wigren, Umeå.
v. Ordförande: Lektor Anders Arner, Umeå.
Fru Clara Nilsson, Umeå.
Stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, Umeå.
Fru Ragnhild Sandström, Överboda.
Folkskollärare Bertil Borin, Västerhiske.
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå.
Suppleanter:
Kapten Sven Huldt, Umeå.
Kontorschef Axel Söderberg, Umeå.
Länsarkitekt Karl Sörensen, Umeå.
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Sek r e t e r a r e :
Amanuens Hans Beskow, Umeå.
Kassaförvaltare:
Banktjänsteman Petrus Lundström, Umeå.
Re v i s o re r:
Bankdirektör Bengt Nordstrand, Umeå.
Bankkamrer E. Åström, Umeå.
Su p p l e a n t e r :
Skiftesgodeman E. Holmström, Teg.
Stadskassör E. Dahlgren, Umeå.
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1944.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 2 och dess
arbetsutskott 3 protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under verksamhetsåret till sin glädje förmärkt
ett fortsatt intresse för föreningen och dess verksamhet. Visserligen var ekonomien vid årets början så pass ansträngd, att en
stängning av museet och inställande av föreningens verksamhet
under januari, februari samt november och december ansågs
nödvändig. Emellertid visade det sig under året att med iakttagande av den största sparsamhet det planerade inställandet av
föreningens verksamhet under november och december kunde inhiberas. Detta beror till stör del på det värdefulla stöd och den
ekonomiska hjälp, som föreningen erhållit från Umeå stad och
Västerbottens läns landsting och för vilket styrelsen ber att få
framföra föreningens Värma tack. Till förbättrande av föreningens ekonomi har under sommaren anordnats en tombola
med 2.000 lotter. Styrelsen har tidigare till Kungl. Maj:t ingått
med ansökan om förhöjt anslag av lotterimedel, vilket dock avslagits. Emellertid har frågan om landsantikvariernas avlöning
sedan någon tid förberetts och väntas komma att behandlas under 1945 års riksdag. Genom den omändring, som då är att
vänta, kommer föreningens ekonomiska ställning att väsentligt
förbättras. Styrelsen har med de medel, som nu stått till buds,
föfsökt att efter bästa förmåga låta museet och dess verksamhet
vara den kulturfaktor, som är önskvärd, men styrelsen hoppas,
att föreningen i framtiden skall kunna i rikare mått fylla denna
uppgift.
Föreningen har under året fått mottaga tvenne donationer.
Bland folk- och småskollärare i Västerbotten hade i samband
med svenska folkskolans 100-årsjubileum insamlats kr. 3.088: 22.
Denna summa har överlämnats till föreningen med en önskan
att medlen måtte fonderas och i framtiden användas till åstadkommande av ett skolmuseum. Styrelsen framför sitt varma tack
för donationen och uttrycker en förhoppning om att detta önskemål snart måtte bli en realitet.
En annan donation på kr. 1.846: 39 utgör avskrivande av likvid för varor, som levererats till föreningen av en firma i länet.
För denna ståtliga gåva och för den beredvillighet med vilken
firmans tjänstemän alltid bistått föreningen vill styrelsen uttrycka
sin stora tacksamhet.
Föreningens samlingar ha under året berikats med 414 nummer. Bland den mängd gåvor museet fått mottaga märkas bl. a.
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textilier och dräktdelar av fröken Mia Örngren, Umeå, och fröken
Fanny Holmberg, Stockholm. Museets konstavdelning har ävenledes fått rikt' tillskott. Sålunda ha konstnärerna Evald Björnberg
och Bengt Carlberg samt konstnärinnorna Hildur HalleborgNordvall och Victoria Nygren överlämnat målningar till museet. Från konstnären Ragnar Lindströms sterbhus har även överlämnats en oljemålning med tillhörande skisser.
Till dessa som till alla andra givare vill styrelsen framföra föreningens varma tack.
Museet har under året besökts av 11.077 personer, därav 2.411
skolbarn och studerande fördelade på 123 grupper. Samtliga
skolbarn ha erhållit fri entré och under sakkunnig ledning besett
samlingarna.
I samband med lantbruksmötet i Umeå 5—9 juli avlade D. D.
K. K. FL H. Kronprinsen och Kronprinssessan samt Hertigparet
av Västerbotten ett besök på museet.
Museets salar för tillfälliga utställningar ha under året flitigt
utnyttjats: 3—5 mars utställde ABC:skolans teckningar, 10'—26
mars anordnades i samarbete med Västerbottens läns konstförening en minnesutställning av Ragnar Lindströms konst, 2—12
april visade Stenmans konsthandel i Stockholm en kollektion
äldre och modernt måleri, 20—27 april pågick med anledning
av Umeå Sjömanshus 100-årsjubileum en utställning av fartygsbilder tillhöriga konsul Arne Unander-Scharin, 30 april—18 maj
utställde Hildur Halleborg-Nordvall och 4—18 juni Bengt Carlberg. Under sommaren var en grupputställning av Västerbottenskonstnärerna anordnad. 24 sept.—1 okt. visade Umeå Fabriksoch Hantverksförening hantverksalster på en ståtlig utställning
och hade i samband därmed en fest på Gammlia. 21—30 okt.
utställde B. Grundel och 1—12 nov. Victoria Nygren. Från den
28 nov. till årets slut visades äldre konst tillhörig Österbottens
Historiska Museum, vilken jämte en större kollektion modern
konst evakuerats från Vasa museum.
I lilla salen har under större delen av året utställts framlidne
nomadskoleinspektör Erik Bergströms samlingar av lapska och
förhistoriska föremål.
I samarbete med Egnahemsnämnden och Samfundet för Hembygdsvård har föreningen 22 jan.—3 mars anordnat en studiekurs för unga byggmästare, vilken haft 22 deltagare huvudsakligen rekryterade från Västerbottens län.
Ute i länet ha ett flertal kulturvårdande arbeten pågått. Kyrkstädernas sanering och konservering har slutförts i Lövånger och
betydande arbeten igångsatts i Skellefteå och Åsele. Arbetet har
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utförts i samarbete med Riksantikvarieämbetet och de lokala
myndigheterna och föreningarna och arbetskraften har utgjorts
av värnpliktiga civilarbetare.
I Skellefteå har amanuensen biträtt med nyordnandet av Västerbottens Norra Fornminnesförenings samlingar och friluftsmuseum.
1 Bjurholm har en hembygdsförening bildats.
I Åsele och Fredrika socknar förberedes en kulturhistorisk inventering, till vilken bl. a. M o & Domsjö A.-B. donerat medel.
Som föreningens verkställande tjänsteman har under året fungerat amanuensen fil. kand. Hans Beskow och som kanslibiträde
fil. kand. fru Anna Lisa Hedberg. Vaktmästare har varit Ragnar
Grahn och städerska fru Ada Grahn. Vid institutionen har dessutom under en kort tid varit knuten fil. mag. Flerbert Markström.
Sävargårdens restaurang har stått under ledning av fru Clara
Nilsson, drätseldirektör Harald Bengtsson och stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, vilka fungerat som restaurangkommitté.
Föreståndarinna har varit fru Ebba Larsson. Från 1 okt. har
Sävargården varit rekvirerad som sjukhus för finska flyktingar
och restaurangrörelsen varit nedlagd med undantag för smärre
fester, som hållits i Jämtebölegården,
Föreningens ekonomiska ställning framgår av nedanstående
tablå:
Inkomster.
3.000:
8.500: —
2.025: 96
6.515: —
4.927: 72
4.106: 39
1.119 : 35
2.807: 26

Anslag från länets landsting
Anslag från Umeå stad
Räntor
Medlemsavgifter för år 1943 .
Entréer
Gåvor
Tombolan vid utställningen .
Årets förlust
Kronor

33.001: 68

Utgifter.
Löner
Årsboken 1943
Porto, telefon, assurans
Värme, lyse m. m. för museet
Fastigheternas reparation och underhåll
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15.232:
4.777:
881:
4.498:
1.401:

—
60
57
47
63

Wallmarksgården
Gammlias planering och planteringar
Fågeldammen
Resor
Bokinköp och fotografier
Inredning och anskaffning
Övriga utgifter
Kronor

2.260: —
89: 47
192: 95
2.020:83
337: 30
1.186:40
123:46
33.001:68

Föreningens ställning den 31/12 1944 utgjorde:
Tillgångar.
Bankkonto
Postgiro
Obligationer
Museet och övriga byggnader å Gammlia
Wallmarksgården
Inventarier
Restaurangens konto
Övriga fordringar
Diverse

3.345:91
272: 78
50.000: —
402.670: —
9.664: 83
17.130:61
6.836: 12
3.626:09
1.868:94
Kronor 495.415: 28

Skulder.
Reserverade medel
Lönefonden
Donationen från Västerbottenslärarna
Div. kreditorer
Diverse
Kapitalkonto

772: 46
50.000: —
3.101:08
13.723:62
60: —
427.758: 12
Kronor 495.415: 28

Restaurangens räkenskaper för år 1944 utvisa följande:
Inkomster:
Matvaror
Kaffe
Läskedrycker
Tobaksvaror

15.314: 43
3.321:29
1-638: 14
126: 61
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Konfektyrer
Dansen
Hyror

43: 18
4.661: 25
391:41
Kronor

25.496:31

Värme, lyse
Löner
Post o. telefon, porto, försäkrings- o. fören.-avgifter
Annonser och reklam, musik
Nöjesskatt och utskylder
Fastighetens utgifter
Diverse omkostnader
Avskrivningar
Årets vinst

3.389:25
11.307:20
828: 21
3.352: 80
1.728:54
1.091:97
3.446: 48
258: 58
93: 28

Kronor

25.496: 31

Utgifter.

Restaurangens tillgångar och skulder pr 31/12 1944 utvisade:
Tillgångar.
Kassa
Bankkonto
Inventarier
Inneliggande lager
Fordringar
Kapitalkonto
Kronor

121:64
443:50
20.600: —
2.023: 38
2.294: 48
2.719:22
28.202: 22

Kronor

6.000: —
15.366: 10
6.836: 12
28.202:22

Skulder.
Hyror till Hembygdsföreningen
Varu- och skatteskulder m. m
Hembygdsföreningen

Umeå den 28 september 1945.
GUST. W I G R E N .
Hans
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Beskow.

REVISIONSBERÄTTELSE.
Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns hembygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1944, få härmed avgiva följande berättelse.
Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit del.
Kassabehållning, saldon å bankräkningar och obligationer
överensstämma med räkenskaperna.
Byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till betryggande belopp.
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter samt
tillgångar och skulder för Hembygdsföreningen och Restaurangen
överensstämma med räkenskaperna.
Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen ej
föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar''
Umeå den 28 september 1945.
B. Nordstrand.

E. Åström.

Av Hembygdsföreningen utsedda revisorer.
N. Frost.
Av Stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor.
Karl-Erik Norin.
Av Länsstyrelsen förordnad revisor.
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Förteckning å personer och institutioner, som under år 1944
skänkt föremål till Länsmuseets samlingar.
Vågmästare Gunnar Audén, Umeå.
Fru Gertrud Bergström, Djursholm.
Amanuens Hans Beskow, Umeå.
Fröken Maja Beskow, Umeå.
Konstnär Evald Björnberg, Stockholm.
Konstnär Bengt Carlberg, Stockholm.
Disponent Axel Enström, Holmsund.
Fröken Anna Forssell, Umeå.
Fröken Helena Forssell, Umeå.
Inspektor A. Fällman, Umeå.
Skogschefsassistent Mauritz Friis, Örnsköldsvik.
Överste Hj. Grafström, Umeå.
Konstnärinnan Flildur Halleborg-Nordvall, Umeå.
Fröken Fanny Holmberg, Stockholm.
Bankdirektör Daniel Fiolmgren, Umeå.
Skiftesgodeman E. A. Flolmström, Teg.
Kapten Sven Huldt, Umeå.
Artist Evert Larsson, Hössjö.
Konstnär Ragnar Lindströms sterbhus, Umeå.
Herr O. K. Lindqvist, Umeå.
Herr O. P. Lindqvist, Bäsksjö.
Nordiska Museet, Stockholm.
Konstnärinnan Victoria Nygren. Norsjö.
Maskinist R. Palm, Umeå.
Vågmästare O . Sander, Brännland.
Fru Mia Strandberg, Böle.
Landssekreterare S. A. Swedberg, Umeå.
Umeå Folkskolor gm. Överlärare Einar Andersson.
Umeå Stad gm. Borgmästare G. Johansson.
Umeå Stads Auktionskammare.
Major Harald Westman, Falun.
Herr C. Zingmark, Burträsk.
Flerr Helge Ågren, Umeå.
Fru Eva Öhman, Umeå.
Fröken Mia Örngren, Umeå.
Fru Dagny öström, Umeå.
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DEGERFORS SOCKENS B Y G D E G Å R D S F Ö R E N I N G .
Vid föreningens årsmöte 1945 avgav styrelsen följande berättelse för verksamheten:
Sedan föregående årsmöte har Degerfors Sockens Bygdegårdsförening haft sin nionde hembygdsfest under "midsommarbönhelgen" 1944. Festen gynnades — som vanligt — av gott väder
och storartad anslutning, och den ekonomiska behållningen blev
god: 3.522: 10 kr. i netto. Med inte mindre än 2.322: 58 understeg det emellertid nettot under föregående år, då det var uppe
i 5.844:68, vilken minskning emellertid har sin naturliga förklaring i att den stora utställningen i Umeå konkurrerade såväl
beträffande anslutningen till festen som framförallt beträffande
köpkraften hos publiken.
Efter festen fortsattes sedan arbetet med Kamsjöstugan: fullständigande av takläggningen, inläggande av golv och innertak,
murning etc., så att det mesta av återuppförandet av stugan var
klart före vinterns inträde.
Fettisdagen hade folkhögskolans elever och lärare, i likhet med
flera av de föregående åren, en utflykt till bygdegården, där man
drack kaffe och pustade ut efter skidåkningen i "Pärlandberget".
På kvällen var lekar anordnade, och denna gång lektes i två
stugor med fröjd och gamman. Denna lekafton, fettisdagskvällen,
på bygdegården uppskattades mycket av folkhögskolans elever
och får — förutom den popularisering av hembygdstanken, som
den innebär — betraktas som ett tack från bygdegårdsföreningen
till folkhögskoleeleverna för de stora tjänster de gör föreningen
genom att biträda som funktionärer vid bygdegårdsfesterna. —
Valborgsmässoaftonen var efter majbrasan — liksom året förut
— lekar anordnade för bygdens barn och ungdomar på den av
stearinljusstumpar upplysta logen, där leklusten och stämningen
var god.
I maj månad påbörjade konstnären Evert Larsson från Hössjö
och målaren M. A. Palmlöf i Vindeln arbetet med målningarna i
Kamsjöstugans kök och kammare, som fullbordats, vad schablonmålningarna i köket beträffar (av dessa har tvenne partier av de
ursprungliga målningarna sparats helt oförändrade: ett mellan
förstugudörren och kammardörren och ett i vrån vid förstugudörren, vilka partier kommer att döljas av möbleringen; övriga
ytor har på ett synnerligen förtjänstfullt sätt fått en utformning
och färggivning som den ursprungliga). Dessutom har förutom
en del smärre målningsarbeten stugan rödfärgats och ett gammalt "kantor" renoverats.
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En del inventarier för bl. a. bagarstugan har anskaffats gåvovägen, huvudsakligast en' del numera ej brukbara ting, så länge
arvskifte ej skett, av hemmansägaren Johan (Janne) Olovssons
kvarlåtenskap och en del inventarier i hemmansägaren Johan
Oabrielssons dödsbo, för vilka gåvor från bygdegårdens granngårdar och alltid visat tillmötesgående föreningen stannar i stor
tacksamhet.
För bygdegårdens framväxt har redogjorts i Västerbotten 1944
och Fataburen 1944.
S t y r e l s e m e d l e m m a r å r 1944:
Ordinarie för 1943—44:
Fil. kand. Carl Segerståhl, Vindeln, ordförande 1944.
Fru Anna Lundström, Vindeln, vice ordförande 1944.
Kassör Franz Olsson, Umeå.
Hemmansägare A. Mattsson, Rödåsel.
Fru Astrid Hörnberg, Degerås.
Ordinarie för 1944—45:
Fru Elisabet Segerståhl, Vindeln, sekreterare 1944.
Fjärdingsman O. A. Karlsson, Vindeln, kassör 1944.
Fabrikör Carl Jakobson, Tvärålund.
Häradsdomare C. A. Lundberg, Bjursele.
Hemmansägare Olof Nilsson, Granö.
Suppleanter för 1943—44:
Hemmansägare Jonas Lindgren, Risliden.
Hemmansägare K. Lindberg, Ekträsk.
Flemmansägare A. Stenberg, Ekorrträsk.
Fru Svea Olofsson, Vindeln.
Banarbetare Ernst Berggren, Vindeln.
Suppleanter för 1944—45:
Fabrikör Sture Thuresson, Vindeln.
Faktor Aug. Sandström, Vindeln.
Handlanden Sten Johansson, Tvärålund.
Fil. kand. Gustaf Malmros, Vindeln.
Fru Signe Löfgren, Åmsele.
DOROTEA HEMBYGDSFÖRENING.
Föreningen har även under det flydda året fått emottaga värdefulla föremål från sockenbor, såsom:
Div. förlossningsinstrument, som tillhört Dorotea sockens första
barnmorska, fru Anna Svanlund. Givare: fru Gunda Eliasson,
Avaträsk.
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1 st. hemgjord tandtång, som använts å kyrkplatsen under helgerna då någon hade trasiga tänder. Givare: nämndeman Aron
Persson i Lavsjö.
2 par synnerligen breda och långa löpskidor, som användes vid
vargjakt vid nyfallen snö. Givare: pastor A. Guldbrandzen.
Två större porträtt av kyrkvärden Erik Ersson och hans hustru
Sigrid Kristina. Givare: fru Tilda Selin.
Div. snickeriredskap m. m. från hemmansägare Nils A. Adamsson, Vallsjö.
1 st. läderväska, som tillhört Dorotea sockens förste kronojägare
August Westman. Givare: fru Hilda Westman.
Div. inköpta hushållsattiraljer. Givare: A. Guldbradzen.
Dorotea gamla kyrkas första kollektredskap. Givare: kyrkoherde
Th. Möllerberg.
2 st. snäppare, 1 för människor och 1 för kreatur. Givare: fru
Hedda Genberg.
Dessutom har tillförts museet en hel del andra hembygdsföremål.
Turister, skolklasser, konfirmander ha utom sockenbor ofta besökt museet. För besökandes räkning har i museiparken uppsatts
en hel del bänkar och parken har blivit en kär tillflyktsort ej blott
för sjukstugans konvalescenter utan även för andra besökande
när och fjärran. Kommunens förtroendemän har även börjat värdesätta ifrågavarande hembygdsverksamhet och som ett synligt
bevis därpå har tills vidare ett årligt bidrag av 500 kronor beviljats hembygdsföreningen.
Hembygdsföreningen närer f. n. planer på uppförande av en
större byggnad, en s. k. huvudbyggnad, till samlingslokaler för
större och smärre möten samt en flygelbyggnad i stil med den
förut befintliga Lajksjögården. Flygelbyggnaden skulle uppföras
av virket från en av pastor Guldbrandzen skänkt kyrkbystuga om
åtta lägenheter. En del planeringsarbeten har redan utförts och
ritningar har ävenså anskaffats. Dessutom har hembygdsföreningen förvärvat ett intill museitomten beläget markområde —
kvarteret Uttern från Dorotea kyrkoherdeboställe.
En kvinnokommitté under ledning av fru Ragnhild Ritzén har
åtagit sig att anordna fester, däribland en julmässa, för hembygdsföreningens räkning.
Styrelsen består av följande ledamöter:
Komminister Alfred Guldbranzén, ordförande.
Skogschefen D. J. Nordenstedt, v. ordförande.
Diakon Rich. Rodling, sekreterare.
Kassör Einar Emanuelsson, kassaförvaltare.
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F. kyrkvärden Albert Näslund.
Disponenten Artur Näsström.
Fil. mag. Ingvar Nilsson.
Fru Elisabeth Guldbrandzen och fru Ragnhild Ritzén.
Revisorer äro: Bankkamrer Bengt Westman och speditören
John Sihlén.
Museets föreståndare ha varit makarna Alfred och Elisabeth
Guldbrandzén.
LÖVÄNGERS FIEMBYGDSFÖRENING.
Styrelsen för Lövångers Hembygdsförening får härmed avgiva
följande berättelse över verksamheten under år 1944.
Styrelsen har under året bestått av kyrkoherde J. Hedquist,
ordf., landstingsman O. Brandt, v. ordf., folkskollärare S. Sundqvist, sekr., och handelsföreståndare Carl A. Sandberg, kassör. Övriga ledamöter: hemmansägare Gideon Johansson, Bissjön, hemmansägare K. B. Larsson, Bjurön, sågägare Andreas Bodén, Vebomark, och nämndeman Oskar Brännström, Mårtensboda, samt
som suppleanter: nämndeman H. N. Broman, kyrkvärd K. E.
Vik och kommunaln. ordf. J. E. Stenvall.
Herrar Hedquist, Brandt, Sundqvist, Sandberg och K. B. Larsson med H. N. Broman och Gideon Johansson som suppl, ha
under året utgjort styrelsens arbetsutskott.
Styrelsen har under året haft ett och arbetsutskottet 4 protokollförda sammanträden.
Även under år 1944 har föreningens verksamhet huvudsakligen lagts på kyrkostäden och dess renovering, beroende på, att
när det hela var så gott som färdigt, kyrkostadsområdet rekvirerades som flyktingsförläggning för evakuerade1 finnar hösten
1944. Denna inkvartering har tagit hårt på stugorna, framför allt
murarna och fönsterna, och ett omfattande reparationsarbete har
på nytt måst igångsättas våren 1945. Om, som styrelsen tror, den
begärda skadeersättningen erhålles från evakueringmyndigheterna, är det att hoppas, att kyrkstugeområdet innan hösten på nytt
skall komma i värdigt skick. Det vid förra årsmötet fattade beslutet om utvidgning av verksamheten att omfatta även insamlande och upprättande av ett personhistoriskt arkiv för Lövånger har ännu ej kunnat fullföljas i nämnvärd omfattning. Styrelsen hoppas dock, att under ett kommande verksamhetsår kunna ta itu med denna fråga mera effektivt.
Beträffande föreningens medlemsantal och ekonomi hänvisas
till särskild kassaredogörelse.
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NORDMALINGS HEMBYGDSFÖRENING.
kan nu glädja sig över att den gamla vackra flygelbyggnaden vid
Nordmalings gamla prästgård blivit iordningställd till hembygdsgård. Församlingen har låtit renovera hela byggnaden,
och goda utrymmen finnas nu för den ansenliga samling, som
inom församlingen hopbragts, av gamla föremål. Stor uppmärksamhet väcka en mängd från 1600- och 1700-talet. De utgöra ett
påtagligt bevis på, att vi leva i en gammal kulturbygd. Även
1800-talet är naturligtvis rikt representerat. De gamla sakerna,
möbler, textilier, glas, porslin, tenn-, järn- och träsaker, prydnadssaker, redskap för hemslöjd, hantverk och jordbruk m. m.
äro ordnade och prydligt uppsatta och försedda med lappar med
kort historik samt givares namn. En stor samling av uppbyggelselitteratur finnes, särskilt från det rika 1700-talet, ävenså en del
gamla musikinstrument.
Föreningens styrelse har följande sammansättning: kyrkoherde
Adolf Råde, ordf., kyrkoadjunkt Alvar Thörn, sekr., järnhanl. G.
A. Näslund, kassaförv., disponent Victor Fr. Ernberg, doktor
Magnus Lagerlöf, kommunalnämndsordf. J. M. Nilsson och ombudsman Hjalmar Lundberg. Medlemsantalet är omkr. 250.
ÅSELE H E M B Y G D S F Ö R E N I N G .
Under år 1944 flyttades och återuppfördes tre kyrkstugor på
det område invid idrottsplatsen, som avsatts till hembygdspark.
Arbetet har utförts av värnpliktiga civilarbetare. Åsele kommun
har för avlöning av arbetsledare samt för bekostande av material och transporter anslagit 3.000 kronor. Intresset för de gamla
kvrkstugorna ha väsentligt ökats och flera önskemål att få kvrkkamrarna bevarade ha framställts. Ett större projekt att genom
sammanbyggande av flera kyrkstugor på den nya hembygdsparken skapa ett stort föreningshus har diskuterats men ännu ej
kunnat verkställas.
Som föreningens verkställande tjänsteman har under året fungerat folkskollärare Ruben Ådell.
VÄSTERBOTTENS LAPSKA MUSEIFÖRENING.
Styrelsen för Västerbottens lapska Museiförening får härmed
avgiva berättelse över sin verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
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Föreningens styrelse har bestått av följande
Ordinarie ledamöter:
Landshövdingen Elof Lindberg, Umeå, ordförande,
Fröken Engla Ringström, Umeå,
Nomadskolinspektören Axel Calleberg, Skellefteå,
Renägaren Sivert Andersson, Bräskafors, Örnäsudden,
Lappfogden Hilding Johansson.
Suppleanter:
Nämndemannen Anders Georg Nilsson Vinka, Yttervik, Tärnaby,
Fru Anna Klemetsson, Borka, Dikanäs,
Renägaren Nils Mikael Nilsson, Subme, Borgafjäll,
Fru Anna Sara Sjulsson, Setsele, Malåträsk,
Renägaren Anders Ferdinand Grahn, Ammarnäs.
R e v i s o r e r f ö r 1 944:
Landssekreteraren S. A. Swedberg, Umeå,
Taxeringsintendenten Agnar Cederberg, Umeå.
Revisorssuppleanter
1944:
Landskamreraren David Wilén, Umeå,
Lektorn Harald Svanberg, Umeå.
Såväl de ordinarie ledamöterna i styrelsen som suppleanterna
äro valda för åren 1944 och 1945, varför deras mandattider utgår med utgången av innevarande år.
Under det sistförflutna året har föreningens verksamhet varit
tämligen begränsad, beroende dels på svårigheten att under rådande förhållanden för rimliga kostnader utföra planerade arbeten och dels på de oväntade svårigheter som uppstått i fråga
om förvärvande av viss del av det för museianläggningen erforderliga markområdet.
Under året har emellertid museets föremålssamling utökats avsevärt och består f. n. av över ett hundratal föremål av skilda
slag. Bland mera remarkabla nyförvärv kan nämnas en väl bibehållen stomme till bågstångskåta, funnen i Norge men otvivelaktigt av västerbottnisk härstamning.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning får styrelsen hänvisa till revisorernas berättelse.
Umeå den 17 juli 1945.
Elof Lindberg.
Engla Ringström.
A. G . Nilsson Winka.
Sivert Andersson.
Hilding Johansson.
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VÄSTERBOTTENS NORRA F O R N M I N N E S F Ö R E N I N G .
Styrelsen för Västerbottens Norra Fornminnesförening får härmed avge följande styrelseberättelse för verksamheten under år
1944.
S t y r e 1 s e.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Valda av föreningen: Advokat Sten Palmgren, byggmästare K.
G. Dahlberg, lektor Gunnar Gihl, kamrer R. Svenonius samt red.sekr. Ernst Westerlund.
Valda av stadsfullmäktige: Ingenjör Hj. Armfeldt, tjänsteman
G. Lindekvist och journalist Carl-Ola Andersson. Under året avled herr Armfeldt och i hans ställe valdes stadsingeniör Tore
Thörngren.
Valda av landstinget: Landstingsman Ludwig Brännström,
Brännan, Skellefteå, ordinarie ledamot, och kyrkovärden Jonas
Degerman, Klutmark, suppleant. Årets landsting valde rektor,
fröken Ruth Bergstrand, Anderstorp, som suppleant i herr Degermans ställe.
Samlingarna.
Den sedan länge planerade omgestaltningen av museets samlingar påbörjades under sommaren under ledning av fil. dr. Eva
Bergman och fröken Kerstin Berg. Arbetet bestod i att samlingarna genomgingos och märktes om och en helt ny uppställning planerades. Detta arbete avbröts på hösten och skall återupptagas så snart som möjligt till våren. Under vintern ha rummen på Nyborg klätts med unite och en särskild monter anskaffats för textilierna. Detta arbete inclusive erforderlig målning beräknas vara klart i god tid innan uppställningsarbetet skall börja.
Byggnaderna.
I samband med museiområdets omdaning inför jubileumsutställningen ha rätt betydande förändringar skett med byggnadernas placering. Sålunda har Kågegården flyttats till ny plats
närmare Nyborgsbyggnaden, Skråmträskhärbret har flyttats närmare de övriga byggnaderna och lilla boden har svängts in för
att bereda plats för väg över området.
Den Wästermarkska stamp- och pressinrättningen i Lindalmström hotades under sommaren av nedrivning och förstörelse.
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Vid sammanträde å Nyborg — och sedermera i Lindalmström —
beslöts därför den 13 juli att inköpa stamp och press med alla
inventarier för en summa av 1.000 kr. och nedflytta anläggningen jämte inventarier till museiområdet. Arbetet påbörjades
under ledning av byggmästare Otto Normark å Brännan och har
fortskridit så långt att pressinrättningen är färdigställd. Av
stampinrättningen återstår endast en del inredningsarbete vilket
skall fullföljas så snart som möjligt. Anläggningarna skola återuppsättas i såvitt möjligt ursprungligt skick. Den 18 oktober beslöt styrelsen uppdraga åt vice ordföranden herr Dahlberg och
sekreteraren att resa till Granträsk, Kalvträsk, och besiktiga en
skvaltkvarn samt eventuellt inköpa densamma. Kvarnen som befanns i tämligen gott skick inköptes för 150 kr. av herr Adolf
Forsberg och nedflyttades under hösten. Herr Forsberg återuppförde byggnaden för självkostnadspris 60 kr. Endast obetydliga
kompletteringsarbeten återstå.
Vandrarhemmet å Nordanå har under året besökts av 70 personer. Sedan i höst pågår en utredning i syfte att söka reparera
uthuslängan å Nordanå och i dess södra ända inreda ett ändamålsenligt vandrarhem. Styrelsen har förhoppning om att dessa
planer skola kunna fullföljas.
Arbetet i övrigt.
Arbetet med att iordningställa området har fortgått hela sommaren och slutfördes i allt väsentligt under hösten. De planerade
dammarna anlades dels genom stadens och dels genom Fiskodlingsanstaltens försorg. Den nedersta dammen färdigställdes av
anstalten med vapenfria värnpliktiga som arbetskraft. De arbeten
som återstå skola utföras instundande vår. Arbetena ha skett i
samråd med och under överinseende av amanuens Hans Beskow,
Umeå.
Sekreteraren har under året varit verkställande ledamot i den
kommitté som handhar restureringsarbetet i Skellefteå kyrkostad.
Dessa arbeten skall fortsätta till våren.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till revisionsberättelsen.
Skellefteå i februari 1945.
Styrelsen.
VÄSTERBOTTENS LÄNS H E M S L Ö J D S F Ö R E N I N G .
Styrelsen för Västerbottens läns hemslöjdsförening u. p. a. får
härmed avgiva berättelse över föreningens verksamhet under tiden
1/7 1944—30/6 1945.
Den 1 december 1944 var medlemsantalet 759.
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Styrelse.
Av hemslöjdsföreningen utsedda ledamöter:
landshövdingen Elof Lindberg (ordf.), Umeå,
fru Wivan Wilén (v. ordf. o. sekr.), Umeå,
fröken Henny Schönfeldt, Umeå,
fru Elin Hederström, Skellefteå,
fru Hildur Silén Umeå,
lappfogden Hilding Johansson, Umeå,
fru Anna Johansson, Nordmaling,
slöjdläraren Signar Strandberg, Umeå,
konsulenten Elof Lindgren, Umeå.
fru Maja Brunsson, Umeå,
suppleanter:
fru Birgit Unander-Scharin, Klemensnäs,
skiftesgodeman E- A. Holmström, Teg, Umeå,
fru Alice Johansson, Umeå,
fru Harriet Bengtsson, Skelleftehamn.
Av Västerbottens läns landsting utsedd ledamot:
fru Nea Dufvenberg, Umeå,
suppleant:
fru Nanny Lidström, Vännäs.
Av Västerbottens läns hushållningssällskap utsedd ledamot:
konsulent Maja Nilsson, Umeå,
suppleant:
fru Hedvig Sandström, Grisbacka.
Hedersledamot:
fru Emma Andelius, Stockholm.
Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger.
Revisorer hava varit vägstyrelsekassören Erik Eriksson. Böle,
och direktören Holger Persson, Umeå, med landstingsassistenten
Pontus Wiklund, Umeå, som suppleant, samtliga utsedda av hemslöjdsföreningen, samt hemmansägaren Erik Holmström, Teg,
med hemmansägaren Torsten Sandström, Grisbacka, som suppleant, utsedda av Västerbottens läns hushållningssällskap.
Siffergranskare har varit landskontoristen Signar Lind.
11
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Föreningssammanträde hölls i Lycksele den 22 november 1944.
Vid sammanträdet, som ägde rum i samband med Hushållningssällskapets årsmöte hade föreningen anordnat en utställning av
hemslöjdsalster.
Vid 5:te allmänna Svenska Distriktslantbruksmötet i Umeå i
juli 1944 hade de till distriktet hörande föreningarna anordnat
en synnerligen förnämlig utställning av dels sin egen produktion
och dels husbehovsslöjden inom respektive föreningars områden.
Som kommissarie för utställningen tjänstgjorde föreståndarinnan
fröken Hilda Andersson. Från Västerbotten deltog inte mindre
än 1.300 utställare. Trots de svåra tiderna hade deltagarna åstadkommit många vackra och synnerligen präktiga föremål. Största
uppmärksamheten tilldrog sig "lappslöjden", vadmalen, ullen,
linet och hampgarnerna. Utställningen besöktes av Deras Kungliga Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan samt Deras
Kungliga Högheter Hertigen och Flertiginnan av Västerbotten.
Från allmänhetens sida rönte utställningen stor uppmärksamhet,
och varorna i försäljningsståndet hade en strykande åtgång. En
särskild dag var ägnad hemmet och hemslöjden. En av de förnämsta programpunkterna den dagen var en mycket vackert anordnad spånadstävlan. Under en av utställningsdagarna hade för
föreningens slöjdare anordnats middag, till vilken även statens instruktris i hemslöjd fru Mattis Hörlén inbjudits.
Den 3—5 oktober hölls i Jörn en hemslöjdsutställning i samband med Hushållningssällskapets fårdagar.
Vid jubileumsutställningen i Skellefteå den 20 juni—31 augusti
deltog föreningen med en mycket vacker utställning av både egen
slöjd och bygdeslöjd. Även här visades stort intresse för utställningen och de varor, föreningen saluförde, rönte stor efterfrågan.
Utställningen besöktes av H. K. H. Hertiginnan av Västerbotten,
som vid besöket av föreningen fick mottaga en mycket vacker duk.
På "husmödrarnas dag" under utställningen var spånadstävling
anordnad.
Efterfrågan på kurser blir varje år allt större och föreningen
försöker så långt som möjligt tillmötesgå önskemålen.
Kurser i växtfärgning hava hållits:
i Hällaström, Åsele, den 1—6 aug. 1944,
i Norrbyorten den 7—11 aug. 1944,
i Överklinten den 14—17 aug. 1944,
i Eriksberg den 18—22 aug. 1944,
i Karlsbäck den 23—26 aug. 1944,
i Baggböle den 12—14 sept. 1944,
i Kassjö den 15—19 sept. 1944.

162

Spånadskurser hava anordnats:
i
i
i
i
i
i

Almsele den 14—21 nov. 1944,
Jämteböle den 23—25 nov. 1944.
Öravan den 23—31 jan. 1945,
Björksele den 7—14 febr. 1945,
Pengsjö den 19—24 febr. 1945,
Umeå den 15 febr.—18 mars 1945.

Ledarinnor för kurserna hava varit vävlärarinnorna Gudrun
Bondeson och Edith Hansson.
Kurs i knyppling har hållits i Umeå den 15 febr.—18 mars
under ledning av handarbetslärarinnan fröken Clara Sjöström.
Hemslöjdsdagar eller s, k. frågedagar hava hållits:
i
i
i
i

Hörnsjö den 11 nov. 1944,
Lögdeå den 15 nov. 1944,
Bullmarkden 17 nov. 1944,
Jämteböle den 6 mars 1945.

Denna form av kursverksamhet har visat sig vara mycket lyckad. Överallt där kurserna hållits ha de talrika deltagarna uttryckt sin belåtenhet. Ledare för dessa dagar har varit föreningens föreståndarinna, som också deltagit som föredragshållare och prisdomare vid Hushållningssällskapets vävkursavslutningar i Norrbyorten, Jämteböle och Tavelsjö samt vid S. L. U:s
årsstämma i Robertsfors.
Under verksamhetsåret har föreningen erhållit anslag från Västerbottens läns landsting med 2.500 kronor för konsulterande
verksamhet, från Kungl. Kommerskollegium med 1.300 kronor för
hållande av linberedningskurser samt från Norrländska stödanslaget med kronor 914: 57 för anordnande av utställningar.
Föreningen har under samma år sysselsatt följande antal slöjdare: vävning 45 st., spinning 8 st., stickning 6 st., träslöjd 10 st.,
smide 3 st., ren- och älghornsarbeten 5 st., korgflätning 8 st., eller
tillsammans 85 st., därav för Skellefteå vävning 10 st. och slöjd
5 st.
Den 15 december 1944 verkställdes utlottning å medlemskorten
inför notarius publicus i Umeå.
För Västerbottens läns Hemslöjdsförening u. p. a.:
Elof Lindberg.
W i van

Wilén.
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HANDEL

OCH INDUSTRI

EN B E T Y D E L S E F U L L K U L T U R E L L I N S A T S G Ö K A D E F I R M O R O C H F Ö R E T A G , VILK A A N L I T A Å R S B O K E N SOM A N N O N S O R G A N O C H D Ä R M E D S T Ö D J A H E M B Y G D S FÖRENINGEN I DESS ARBETE G Y N N A

DÄRFÖR ÅRSBOKENS

ANNONSÖRER.

HÅRD HALVHÅRD PORÖS
A.B. SCHÄRINS SÖNER
CLEMENSNÄS
Säljes hos alla

välsorterade

byggnadsmaterialhandlare

Sundsvalls Ens kilda Bank
A K T I E B O L A G

beviljar lån, diskonterar växlar
öppnar kredit i checkräkning
på förmånliga villkor

Insättningar mottagas å

Checkräkning,

Depositionsräkning,

Kapitalräkning,

Sparkasseräkning
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!/<l5 te t botten 5 -Ku t it en
har blivit de

Västerbottniska
hemmens tidning
Effektivt annonsorgan
G o d nyhetstidning

upplaga 26.550 exemplar
Störst i Västerbotten
Störst i Norrland
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Tågvirke, Bindgarn, Bastband, Makulatur,Wellpapp,
Påsar, Linolja, Färger, Fernissor, Borstar, Penslar

Järn, Spik, Plåt, Byggnadssmiden, Spislar, Drev,
Papp, Fönsterglas, Cement,
Slipstenar, Treetex
endast

1 parti

Bröderna Lindfors, Umeå
Telegramadress:Lindforsarna, telefon: namnanrop: Bröderna Lindfors
Skellefteå telefon: 109 44, 109 55

M

il

I

S t o r g . 53, U m e å , Tel. ö l , 128

Let—

unLaliet

/isaret—

Alltid nyheter i lager a v G U L D ,
Vackra

och

stilfulla

SILVER,

TENN

Matsilveruppsätiningar

Hofjuvelerare C. G . Hallberg

Rt. 240

A/ät det jäLlet

UMEÅ

Iröcket

Hedströms
K u n g s g a t a n 63

Bokhandel
UMEÅ

Välsorterad
IN-

Rt. 240

O C H U T L Ä N D S K

Telefon 909
i
L I T T E R A T U R
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VÄSTERBOTTENS LÄNS ÖMS.
BRÄNDFÖRSÄKRINQSBOLÄQ
MEDDELAR

BRANDFÖRSÄKRING

AV B Y G G N A D E R O C H
Å LÄNETS

Huvudkontor

LÖSÖREN

LANDSBYGD

i Umeå

Telefon 528

ELEKTROSKANDIA

FILIALEN, UMEÅ
S T O R G A T A N 35
T E L . 4510, 4511, 4512

Utföra:
INSTALLATIONER

AV A L L A S L A G

Försälja:
R A D I O A P P A R A T E R

PUMPAR
MOTORER
E L M A T E R I E L

•flLLt l
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Ittanichan!

G Y N N A

H E M B Y G D E N S

A F F Ä R E R !

Undersök kvalité och pris hos

A.-B. J O H . FORSMAN & C:o
Kungsgatan 48, UMEÅ - Tel.: namnanrop " F O R S M A N S B O L A G "
innan Ni rekvirerar varor från annat håll.
STÖRSTA

SORTERING!

PRIMA V A R O R !

BILLIGA

PRISER!

Växel
Största

sortering.

—

Repr. landets

ledande

fabrikat.

Västerbottens E l e k t r i s k a
Vår rikhaltiga sortering

av armatur

armatur
Telefon

p å rätt

erbjuder

Eder

rätt

plats.

1442, 3 4 0 3 ,

Umeå

ALLT ELEKTRISKT
" T ä n d j o t t lju.5

i tätt atmatut

I V Å R RIKA S O R T E R I N G F I N N E R NI A L L T I D
DET SOM P A S S A R JUST E D E R

SJÖSTEDTS ELEKTRISKA B Y R Å
UMEÅ

T E L . 854 och 1314
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Då

oletinjåpLatiot

MeLLanväjjipLGttoi
l/entilationittummot
"TtäulUpLattot

Aktiebolaget Korkbetong
Tel. 908

UMEÅ

Tel. 1380

SKAND/NA V/SKA
BANKEN

AKTIEBOLAG

UMEÅ

SKELLEFTEÅ
SKELLEFTEHAMN

A/lo slog o v bonkrörelse
170

MOTORBRYTARE
för små motorer

Aseas tryckknappsmanövrerade
motorbrytare typ DAMA 6 är en idealisk
manöver- och skyddsapparat för motorer upp till 3 kW vid 5 0 0 V.
Sköljhärdig gjutjärnskapsling
Trepolig strömställare med friutlösning
Trepoligt termiskt överströmsrelä
Kontakter av rent silver
Mekanism av rostfritt stål
Avskärmade brytställen
Livslängd motsvarande ca 2 5 0 0 0 0
manövreringar
För närmare upplysningar begär
vårt cirkulär 6 5 8 0 .

ASEA
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Telegr.-adr.: V ä n n ä s s k o

VÄNNASBY

^pottLädel
F

Ö

R

S

Ä

K

R

I

FOLKET
Liv-, kapital- o c h
studieförsäkringar.

Konkurrenskraftiga

N

ock
G

S

A

Telefon: N a m n a n r o p
V ä n n ä s sko

iyzottkänqot
N

S

T

A

L

T

E

R

N

A

SAMARBETE
Sak-försäkringar, alla slag. Kollekt, olycksfallsförsäkringar inom o. u t o m arbetet.
(Störst i Sverige)
premiesatser.

— Betryggande fondbildningar.

O m b u d s m a n för V ä s t e r b o t t e n ;
T e l e f o n 1488

S. K. VIKSTEN, Umeå

S t o r g a t a n 89

AB. HENRIK H A R J U
E T A B L E R A D 1909

SJUKVÅRDS- &

PARFYMERIAFFÄR

ENGROS. DETALJ
Tel. affären 423
Postgiro:

UMEÅ

Tel. kontoret 422

29307, Telegr.-adr.: Harju,

Bank: Sundsvalls Ensk. Bank.

Hjortsbergs Pappershandel
UMEÅ
Välsorterad Parti- & Minutaffär
ALLT
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I BRANSCHEN

TELEFON

241

ITTEBSTI
JÄRNAFFÄRER
Umeå, Nordmaling
Umeå:

Telefon

och

Holmsund.

Namnanrop

Utterströms

Nordmaling: Tel. Namnanrop Utterströms
H o l m s u n d : Telefon 8
TILLHANDAHÅLLA
I

ALLT

BRANSCHEN

F ö r s ö k oss, d ö m sedan! Priserna passa!

Afo. H. Anderssons V ä r m e
Östra Rådhusgatan 2
Telegr.=adr.: V ä r m e b o l a g Tel N a m n a n r o p : Anderssons V ä r m e
utföra

Värmeledningar

Djupbrunnsborrning

Vatten- & avloppsledningar

Filteranläggningar

Sanitära

installationer

Köks- &

tvättanläggningar

Försälja i parti och minut

Rör, Rördelar, Armatur, Värmeledningsmaterial
Sanitetsporslin och -emaljgods
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KlISTI WALTERS

T

SJUKVÅRDSAFFÄR
Cityfastigheten, tel. 1349 och 1350
Specialavdelning

för väskor m. m.,

Kungsgatan 56, tel. 3366
Filial i Holmsund, tel. 27

I lager allt som hör till en välsorterad

sjukvårdsaffär

Parfymer

Västerbottens läns
Bostadskreditförening
Tel. 930, 931, 941, linjevälj. Umeå,

Kungsgatan 93

förmedlar långfristiga lån — understundom intill 75 % av taxeringsvärdet — i
fastigheter belägna i städer, k ö p i n g a r och
m u n i c i p a l s a m h ä l l e n inom Västerbottens län

B E G Ä R
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U P P L Y S N I N G A R !

t

H USHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
lämnar fackkunnigt biträde av
Jordbrukskonsulenter, Länsträdgårdsmästare, Slöjdundervisare,
Husdjurskonsulent,
Fiskeriinstruktörer,
Täekdikningsförmän.
Hemkonsulenter,
Vandringsrättare,
Deras biträde rekvireras genom sekreterareexpeditionen, Umeå, helst
före 15 april.
Hushållningssällskapet upprätthåller följande skolor:
Umeå Lantmannaskola, adr.: Box 84, Umeå.
Strömsörs Lanthushållsskola, adr.: Strömsör pr Håknäs.
Anderstorps Lantmanna- 8c Lanthushållsskola, adr.: Skellefteå.
Malgomajs Lantmanna- & Lanthushållsskola, adr.: Laxbäcken.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Täckdikningslån,
Gödselvårdslån,
Hingstlån,

Tjurlån,
Fiskerilån,
Stolån,
Silolån.

Betesförbättringslån,
Nyodlingslån,
Maskinlån,

Hushållningssällskapet anordnar premiering av:
Hästar,
Svin,
Beten.
Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser:
Lantmannakurser,
Husmoderskurser,
Konserveringskurser,

Beteskurser,
Hemvårdskurser,
Vävkurser,
m. fl.

Växtfärgningskurser,
Kurser i träslöjd,
Täckdikningskurser

Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
Hingstföreningar,
Galtföreningar,
Tjurföreningar,
Kontrollföreningar.
Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen.
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år.
Bliv medlem i sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av sällskapets tjänstemän
och direkt från sekreterareexpeditionen.
Hushållningssällskapets exp. inrymmes i dess fastighet, Rådhusesplanaden 11, Umeå. Tel. 143.
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Västerbottens Slakteriförening
Slakteri
Charkuterifabrik
BÖLEÅ, UMEÅ

Västerbottens läns j o r d b r u k a r e s

egen

o r g a n i s a t i o n f ö r u p p s l a k t n i n g och förs ä l j n i n g av slaktdjur.
Vid

behov

av

välbehandlade,

prima

kött- och f l ä s k v a r o r , b i p r o d u k t e r samt
charkuterivaror.

Butiker:

K u n g s g a t a n 59
Tel. 317, 4 1 2
Generaisg.4 Haga
Telefon 5 6 2

ring. . Slakteriföreningen, Umeå
Tel. n a m n a n r o p

STANDARDISERAD
OCH

SKUMMAD

GRÄDDE,
SORTERS

MIÖLK

SMÖR, SAMT
OST

PARTI- O C H

TILL

FLERA
BILLIGASTE

MINUTPRISER

Västerbottens
Södra Mejeriförening
u. p. a.
Telefoner: 46, 820.
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J* V« von HfrllH
PARTI- S M I N U T A F F Ä R

Telegramadress: V O N A H N, telefon: namnanrop

VONAHN

Sandbergs Konditori, Umeå
KUNGL.

ALLTID

FÄRSK

HOVLEVERANTÖR

HEMGJORD

CHOKLAD

&

KONFEKT

Saedéns Herrekipering
U M E Å

T E L F O N 149

Endast

kvalitetsvaror

till priser överenskomliga

för

alla

H i l d i n g C a r l s s o n s Mekaniska Verkstad
R i k s t e l e f o n 15

UMEÅ

S k o l g a t a n 89

Tillverkning av
RÄLSBUSSAR

OCH

MOTORDRESSINER

177

NORRA
VÄSTERBOTTEN
it

^kelte^teÅtetziLtet*

ovninetanÅe

tiÅnLny

Total u p p l a g a år 1 9 4 5
1 7 2 0 0 ex.

KONTORSMASKINER

K O N T O R S M Ö B L E R

S P E C I A L V E R K S T A D FÖR
R E P A R A T I O N O. R E N G Ö R I N G
AV KONTORSMASKINER

FÄRGBAND
KARBONPAPPER
KORTSYSTEM

Storgatan 42 - Umeå-Tel. Kontoret 1825-Verkstaden 1824

Kan ni lida
att se Edra böcker obundna. O m inte så sänd
dessa till

Zeitersirom & Almströms Bokbinderi
K u n g s g a t a n 58, U m e å , telefon: 182, bostaden 2504

UMEÅ

ADVOKATBYRA

Ledamöterna

av Sveriges

Advokatsamfund

SIGURD NILSSON ock BIRGER JOHANSSON
Rådhusesplanaden

4

Tel. 870 och 804

Den bästa inköpskällan i G A R N E R
M A N U F A K T U R och T R I C O T A G E

SANDBERQS

Telefon 102, Kungsgatan 53, Umeå
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MÖBLER
M J U K A M A T T O R • SÄNQKLÄDER

MÖBELSNICKERIET

QRISBACKA, U M E Å

TEL. 394 O C H 684

Vid köp av glasögon och beställning efter
läkarrecept vänd Eder till glasögonspecialisten

EMIL
S k o l g a t a n 47

LUNDMARK
UMEÅ

Tel. 17 & 559

Specerier. Konserver.
Delikatesser.
P ä r s k a och k o n s e r v e r a d e f r u k t e r .
I p a r t i och m i n u t .
Nederlag av:
P y r a m i d e n s kaffe. Mjöler.

Pressjäst.

Hermanssons Eftr. Möbelaffär
Möbler - Mattor och Gardiner

Telefon 183

(Trångsund)

Storgat.

36
i
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HQLMSDNOS AKTIEBOLAG
H O L M S U N D

Tillverkar:
Trävaror,

sågade

och

hyvlade,

m o n t e r i n g s f ä r d i g a t r ä h u s , byggnadssnickerier, l a m e l l p l a t t o r ,

lamellgolv,

fanér, s v a r v a d och k n i v s k u r e n , skalk o n s t r u k t i o n e r , sulfatcellulosa, harts,
terpentin, rå och

renad.
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APOTEKET

JÄRVEN

Kungsgatan 45, Umeå. Telefon 2841

Bakteriologiska och fysikaliskkemiska vattenundersökningar,
p a s t ö r i s e r i n g s - ocH fetthaltskontroll å mejeriprodukter m.m.

A K I I E B O I i A C r E I

jrE t a b l e r a d 1861

»

ä

c

k

i

c

U M E Å

u

^

»

E t a b l e r a d 1861

Telegramadress: B Ä C K L U N D Tel. namnanrop : B A C K L U N D S

Filialer i H o l m s u n d , Lycksele och

Vännäs

Välsorterad Järn- & Maskinaffär
Lager av Siporex, W e l l i t , M a s o n i t e , L j u s n e b o a r d och U n i t e
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PSordrmding='

För

alla

Edra

bankaffärer

183

•MALATRÄ5K
•BJÖRK5ELE

(SJVILHELflNA

• N0R5JÖ

©LYCKSELE
•GRAND i •BQT5HARK

®VINDELN I
(TVARALUND

• DDRDTEA

flarkenI

•TAVELSJD

•FREDRIKA

?§TVANNÄ5

•ByBDEA

JU
•sto

• HORNEFORS
• NORRBYSKÄR

Hembygdens sparpengar till hembygdens näringsliv!

Låna i Sparbanken
Ett sparbankslån
Rådgör

är alltid förmånligt. Det veta sparbankens cirka 4 . 0 0 0 låntagare länet runt.

med Sparbanken, om N i behöver låna . Förutom vid huvudkontoret handläggas

och

förberedas numera låneärendena ä v e n vid 26 kontor i länet från Nordmaling i söder till Sorsele i norr.

Västerbottens läns Sparbank
26 kontor i landskommunerna
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Ko nsum - umea
Bästa inköpskälla för
a l l a slags varubehov.

BARSERVERING
Kungsgatan 67, Umeå
1 tr. och Holmsund.

Eget bageri. Goda limpor och gott kaffebröd.

Umeortens
Kon sumtionsforening
i
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OLOFSFORS BRUK
G r u n d l a g t 1762

NORDMALING

Tillverka och f ö r s ä l j a alla slags

F l o f t n i n g s s m l d e n samt Keffing
Tillförlitligt f a b r i k a t !

Postadr.: Nordmaling.

Rt.: Nordmalirtg 26

Tel.-adr.: Olofsfors, N o r d m a l i n g

P i l
i l I I In

Kaffe

IBLommnn
aumtotJcU

smakar
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I

härligt,

dricks

begärligt

r
är J o r d b r u k a r n a s eget

företag

med huvudkontor i Umeå.

F i l i a l k o n t o r med e g n a m a g a s i n i:
Skellefteå, V i n d e l n , V ä n n ä s b y och Å n ä s e t .
Post- och telegramadress:
Lantmannaförbandet, Umeå
Telefoner:
U m e å : Namnanrop
Lantmannaförbundet, Umeå
Skellefteå 10228
och 11529
Vindeln . . . 15
Vännäsby . . 25
Röbäcksby 6025
Ånäset . . . . 39

V a r u n e d e r l a g i e g n a m a g a s i n i: Bastuträsk,
Dorotea, Flarken, K u s m a r k , K å g e h a m n , N o r s j ö ,
R ö b ä c k s b y , Skelleftehamn, V i l h e l m i n a . Dessu t o m över 40 f ö r s ä l j n i n g s s t ä l l e n å ö v r i g a
platser i n o m länet.
F ö r s ä l j e r : S p a n n m å l , fodermedel, k o n s t g ö d s e l ,
utsäde, m a s k i n e r och redskap, kalk, cement,
taktegel, tegelrör m. m.
J o r d b r u k a r e : G ö r Edra i n k ö p g e n o m vår org a n i s a t i o n och d r ö j ej m e d att söka medlemskap i

VÄSTERBOTTENS LANTMÄNNAFÖRBUND
U M E Å

BYÇQN ADSSNICKERIER
INREDNINQAR
L U N D B E R G & S C H A D E R S EFTR.

Bost. 2271, 2 2 7 2
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1

V ä s t e r b o t t e n s läns Hemslöjdsförening
U m e å tel. 429

Skellefteå tel. 10893

Mattor, möbeltyger och gardiner
Äkta färger och bästa kvalité

SKO-

«
S
f
c J
D
^
J
D
T
E
l
K
.
a
J
F
I
l
F
j
^
l
K

tu^IlEJ^
Tel. affären 493

Tel. privat 474

o r o «

E n K H r o n L i r ^
FOTOGRAFI

ATELJE

Rådhusesplanaden 3, U M E Å

lyttua

bokens annonsörer
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Tel. 310

E LE KTR I S K A
ÅNG PANNOR

AKTI EBOLAGET

ZANDER & INGESTRÖM
STOCKHOLM

189

